คํานํา
กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม การสํ า รวจและจํ า แนกดิ น การกํ า หนดบริ เ วณการใช้ ที่ ดิ น การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า
การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมฯ
ได้ดําเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน โดยวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการรับมือและ
แก้ไ ขปัญ หาเมื ่อ เกิด การเปลี ่ย นแปลงสภาพแวดล้อ มต่า งๆ ของประเทศ โดยขณะนี้ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน
2559 และกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดทํายุทธศาสตร์กรมฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินอย่างแท้จริง
สําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์ในครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วง
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ) ตามกรอบการพัฒ นาประเทศในช่ว งแผนฯ ฉบับ ที ่ ๑2 โดยเน้ น
“เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน โดยให้ความสําคัญกับ
การรวมกลุ่มเกษตร เพื่อผลักดันให้สามารถดําเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผน
พัฒนาที่ผ่านมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ดังนั้น ในปี 2558 ต่อเนื่องจนถึง ปี 2559 กรมฯ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น จํ า นวน 4 ครั้ ง เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ และจั ด
ประชุ ม สั ม มนาประชาพิ จ ารณ์ ทั้ ง หมด 4 ภาค ประกอบด้ ว ย บุ ค คลภายในและภายนอก รวมถึ ง
เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานและจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมฯ และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ตามผลการระดมความคิดเห็นระดับภาค
และจากคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน จนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์
พร้อมนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานต่อไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร "ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน" ที่จัดทําขึ้น
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป และขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทํายุทธศาสตร์กรมฯ และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางพัฒนาด้านทรัพยากรที่ดินซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาภาคเกษตรและการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต
กรมพัฒนาทีด่ ิน
กันยายน 2559
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ส่วนที่ 1
การทบทวนสถานการณ์และผลการพัฒนาทรัพยากรดิน
1.1 ลักษณะสําคัญขององค์การกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2506 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานว่า Land Development Department มีชื่อย่อว่า
LDD โดยใช้เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวร
ปางประทานพรและมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
ประกอบด้วย ดิน พืช ฝนและแสงอาทิตย์ ปรากฏดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เครือ่ งหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิสัยทัศน์
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ค่านิยม
“THAI LDD” เชื่อมั่น สุขสันต์ สําเร็จ บูรณาการ เรียนรู้ พัฒนา ปีติยินดี
T = Trust

- คนในองค์การเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันใน
ทุกระดับ
- คนในองค์การทํางานอย่างมีความสุข
H = Happiness
ค่านิยม A = Accomplishment - คนในองค์การทํางานได้ประสบผลสําเร็จ
องค์การ I = Integration
- คนในองค์การมีการบูรณาการงานร่วมกัน
- เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
L = Learning
- เป็นองค์การแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
D = Developing
- เป็นองค์การแห่งความปิติยินดี เข้ามาในกรมฯ แล้วมีความสุข
D = Delighting
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พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
กํ า หนดให้ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายและวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่
เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณ
ที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุง
บํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินการ
กําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้
ที่ดิน
3) ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
การเกษตรในไร่นา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
4) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่
ฐานเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการใช้ การพั ฒ นาการผลิ ต การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
การเกษตรและอื่นๆ
6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กรมพัฒนาที่ดินมีพันธกิจที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดิน เพื่อกําหนดแผนการใช้
ที่ดิน พร้อมทั้งกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟู
ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เป็นรากฐานในการดําเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรทีเ่ ป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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จากพันธกิจดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งมอบผลผลิตและบริการที่สําคัญ ดังนี้
ผู้รับบริการ

สินค้า/บริการ

กลไก/วิธีการที่ส่งมอบ

1. เกษตรกร
รายย่อย
พึ่งพา
ภาครัฐ

1. องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูลดิน เทคโนโลยีการจัดการดิน)

1. จัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งมอบโดยตรงโดย
หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
2. ปัจจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน (ผลิตภัณฑ์สารเร่ง
ภูมิภาค
พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุปรับปรุงดิน กล้า
หญ้าแฝก )
2. ส่งมอบผ่านเครือข่ายหมอดิน
อาสา
3. การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ปุ๋ย
3. ส่งมอบผ่านระบบสารสนเทศ
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ของกรมพัฒนาที่ดิน
(แหล่งน้ํา ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา)

2. เกษตรกร
ก้าวหน้า
พึ่งพาตนเอง
ได้

1. องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูลดิน เทคโนโลยีการจัดการดิน)

1. ส่งมอบผ่านเครือข่ายหมอดิน
อาสา

2. ปัจจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน (ผลิตภัณฑ์สารเร่ง
พด. ซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุ
ปรับปรุงดิน กล้าหญ้าแฝก )

2. ส่งมอบผ่านระบบสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

3. การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ปุ๋ย
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
(แหล่งน้ํา ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา)

สมรรถนะหลักของกรมพัฒนาที่ดิน
สมรรถนะหลักของกรมพัฒนาที่ดินที่ช่วยให้การทํางานของกรมฯ บรรลุพันธกิจ มีดังนี้
(1) มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งดิ น และเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
ปฏิบัติการเป็นอย่างดี
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการดินเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรดินเกิดประโยชน์สูงสุด
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดินมีบุ คลากรที่ปฏิบัติงานกระจายอยู่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค
จํานวนทั้งสิ้น 3,474 คน ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียดบุคลากรในแต่ละกลุ่ม (ดังภาพที่ 2)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนี้
1.ข้าราชการ จํานวน 1,402 คน
(กรอบอัตรากําลัง จํานวน 1,531 คน) ปฏิบัติงานอยู่
ในส่วนกลาง 474 คน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1–12 จํานวน 928 คน ประกอบด้วยประเภทวิชาการ
939 คน (ร้ อยละ 66.97) ประเภททั่ ว ไป 442 คน
(ร้อยละ 31.53) ประเภทอํานวยการ 19 คน (ร้อยละ
1.35) และประเภทบริหาร 2 คน (ร้อยละ 0.15) โดยมี
ตําแหน่งมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ นักวิชาการเกษตร
รองลงมา คือ เจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าพนักงาน
ธุ รการ โดยมี อายุ เ ฉลี่ย คื อ 45 ปี และในอี ก 10 ปี
ข้ า งหน้ า (2558– 2568) กรมฯ จะมี ข้ า ราชการ
เกษียณอายุ รวม 484 คน โดยตําแหน่งที่เกษียณอายุ
ราชการมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ นักวิชาการเกษตร
เจ้ า พนั ก งานการเกษตร และเจ้ า พนั ก งานธุ ร การ
ปรากฏดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 สัดส่วนของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

2.ลูกจ้างประจํา มีจํานวน 772 คน
ภาพที่ 3 การเกษียณอายุของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
(กรอบอั ต รากํ า ลั ง 776 คน) ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว 64 คน
โดยมีอายุเฉลี่ย 53 ปี และในอีก 10 ปีข้างหน้า (2558– 2568) จะมีลูกจ้างประจําเกษียณอายุ
ราชการรวม 629 คน
3. พนักงานราชการ มีจํานวน 1,300 คน (จากกรอบอัตรากําลัง 1,502 คน) โดยมี
อายุเฉลี่ย 37 ปี และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีพนักงานราชการเกษียณอายุ 135 คน
นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังมีหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่สนใจในงานพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
พร้ อ มที่ จ ะทํ า การเกษตร โดยใช้ เ ทคโนโลยี และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น และให้ คํ า แนะนํ า
แก่เกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาครอบคลุมทั่วประเทศ
จํานวน 81,500 ราย
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กรมพัฒนาที่ดินมีข้อกําหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุ่มบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มข้าราชการ มีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่กําหนดขึ้นในการเข้าสู่ตําแหน่งต่างๆ
โดยกรมพัฒนาที่ดินได้อ้างอิงจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด และได้ระบุไว้ใน
แบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ของข้าราชการ เช่น
- ตําแหน่งนักสํารวจดินระดับปฏิบัติการมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
หรื อ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. กลุ่มพนักงานราชการ มีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่กําหนดขึ้นในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ต่างๆ โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
3. กลุ่มลูกจ้างประจํา มีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่กําหนดขึ้นในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ต่างๆ ตามที่ ก.พ.กําหนด
โดยมีองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมฯ
เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์อันได้แก่ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ การมีเป้าหมาย
ร่วมกันที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการมีผู้นําที่เป็นต้นแบบ (Role Model) รวมทั้ง
การมีเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรในการที่จะพัฒนาองค์การไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น
สําหรับข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีและจุลินทรีย์ มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย โดยได้ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ดิน และขั้นตอนการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว
สินทรัพย์
กรมพัฒนาที่ดินมีทรัพยากร เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ และได้นํามาช่วยในการปฏิบัติงานและให้บริการ ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ทรัพยากร เทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ภารกิจ

รายละเอียด

ภารกิจ

รายละเอียด

1. เทคโนโลยี 1. ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําประกอบด้วย 2. เทคโนโลยีด้าน 1. ระบบงานและระบบ
ด้านการ
1.1 มาตรการทางวิธีกล
สารสนเทศและ
เครือข่ายสารสนเทศ
พัฒนา
- บ่อน้ําในไร่นา/สระน้ํา/บ่อเก็บน้ํา
การสื่อสารเพือ่
เช่น
ที่ดิน
- ทางลําเลียงในไร่นา/ถนน
การบริหาร
- ระบบเครือข่าย
เชื่อมโยงในไร่นา
จัดการและการ
Internet/Intranet
- ขั้นบันไดดิน/คันดิน
ให้บริการ
- ระบบ e-office
- โครงสร้างระบบอนุรักษ์ดิน
- ระบบ e-library
และน้ํา
- ระบบ e-learning
1.2 มาตรการวิธีพืช
- ระบบ e-training
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
- ระบบ e-service
อนุรักษ์ดินและน้ํา
- ระบบการบริหาร
- การปลูกพืชคลุมดิน
จัดการเชิงพื้นที่
- การปลูกพืชปุ๋ยสด
(EIS)
2. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
- Mobile Application
ทางการเกษตร
จํานวน 5
- ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์
Application
ประเภทต่างๆ (สารเร่ง พด. ซุปเปอร์
พด.)

ตารางที่ 2 อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเภท

รายละเอียด

1. อาคาร สถานที่

1. อาคารสํานักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ศูนย์บริการทางวิชาการ (ห้องสมุด) (ตามมาตรฐาน 5 ส)
3. อาคารฝึกอบรมสําหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาในส่วนภูมิภาค
4. ห้องปฏิบัติการ (Lab) ครอบคลุมทั่วประเทศ (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12)
5. ห้องควบคุมระบบ Network
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเภท
2.สิ่งอํานวย
ความสะดวก

รายละเอียด
1. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
3. ระบบการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Broadcast
Streaming System)
4. ระบบบริการ LDD WIFI Hotspot

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
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โครงสร้างองค์การ
กรมพั ฒนาที่ ดิน มี ลักษณะเป็ นราชการส่ วนกลางที่ปฏิ บัติ งานส่ วนภู มิ ภาค โดยมี การ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
และสถานีพัฒนาที่ดินครบ 77 จังหวัด) โดยมีโครงสร้างและระบบการกํากับดูแล ปรากฏดังภาพที่ 4
คณะกรรมการ
กํากับดูและและ
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก

สํานัก
นายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการ

สํานัก
งบประมาณ

สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

ปปช./ปปท.

สํานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

กรมบัญชีกลาง

สํานักงาน ก.พ.

ค.ต.ป.

กฤษฎีกา

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- กรมพัฒนาที่ดิน
เป็นราชการบริหารส่วนกลางปฏิบัติส่วนภมิภาค

อธิบดี

คณะกรรมการจริยธรรม

ส่วนกลาง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน

อกพ. กรม
กพร.กรม/อกพร.กรม

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

- รองอธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสํารวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและ
ทําแผนที่

กอง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดิน

สํานัก
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

สํานักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนา
ที่ดิน

กองสํารวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน

กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน (สพข.2)
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ (สพข.6)
- ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สพข.10)
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง (สพข.10)
- ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง (สพข.10)
- ศนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทอง (สพข.12)

สถานีพัฒนาที่ดิน
77 แห่ง

ภาพที่ 4 โครงสร้างและระบบการกํากับดูแล
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บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมพัฒนาที่ดนิ จํานวน 26
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่
1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานภายในกรมฯ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สํานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการกรม
3) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ งานกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ยวข้ อง งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญางาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
6) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่
1) บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม
2) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสริมสร้างวินยั และพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
3) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองคลัง มีหน้าที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของกรม
2) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มีหน้าที่
1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการปรับปรุง
บํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
3) วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
จุลินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
4) ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดทําฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินเพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
6) ปฏิ บัติ งานร่ วมกั บหรื อสนับ สนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้องหรือที่ได้รั บ
มอบหมาย
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ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่
1) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคมสภาพการใช้ที่ดิน
นโยบายและข้อกฎหมาย เพื่อวางแผน และกําหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผนเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติ
2) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนการวาง
แผนการใช้ที่ดิน และเสนอแนะการกําหนดนโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร
3) วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินพื้นที่เสี่ยงภัยการเกษตร
4) ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อจัดทําแผนบริหาร
จัดการพื้นที่ช่มุ น้ํา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน
(6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองแผนงาน มีหน้าที่
1) จัดทําและประสานแผนการปฏิบตั ิงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในสังกัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทําทะเบียนวิจัยและ
รวบรวมผลงานวิจัยของกรม
3) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดนิ รวมทั้งจัดการประชุมและเจรจาตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4) พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดําเนินงาน
5) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย
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กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีหน้าที่
1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน
วิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน จัดทํารูปแบบการพัฒนาที่ดินและการจัดการที่ดินใน
พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ํา ประเมินความเสียหายจากความเสื่อม
โทรมของทรั พยากรดินและน้ํา พัฒนาการกักเก็บ คาร์ บ อนด้ วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิ จัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
3) รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
4) สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
5) จัดทํ าฐานข้ อมู ลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการที่ดิน เพื่อ
บรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบ
สารสนเทศ
6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน มีหน้าที่
1) ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทําแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาพื้นที่
2) ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกําลัง
การผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ และคุณสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
3) กําหนดมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
4) ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และ
ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
5) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
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ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่
1) จัดทําแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม
3) เป็น ศู น ย์ ก ลางข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศด้ านดิ น ของกระทรวง และเป็ น ศู น ย์ ฝึ ก อบรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศการเกษตร
4) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-12 มีหน้าที่
1) ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
2) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
3) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุน
ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
5) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน
7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ มีหน้าที่
1) สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพือ่ จัดทําสํามะโนที่ดินด้าน
เกษตรกรรม
2) ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั่ว
ประเทศ
3) วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นทีท่ ี่มีความลาดชันเกิน
ร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จําแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
4) ศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่ เพือ่ การกําหนดมาตรฐานการ
สํารวจและการทําแผนที่
5) สํารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
6) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย
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สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ทดสอบ และตรวจสอบดิ น น้ํา พื ช ปุ๋ ย ปรั บ ปรุ ง ดิ น และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
2) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
4) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
2) กําหนดมาตรฐานการสํารวจ การออกแบบ และการก่อสร้างทางวิศวกรรม
3) ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยใช้วิธี
ทางวิศวกรรม
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน
5) วางแผน สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม
6) วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ของกรม
7) ปฏิ บั ติ งานร่ ม กั บหรื อ สนั บสนุน การปฏิ บั ติงานของหน่ วยงานอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ เกษตรกร (แยกเป็นเกษตรกรรายย่อยพึ่งพาภาครัฐ
กั บ เกษตรกรก้ า วหน้ า พึ่ ง พาตนเองได้ ) และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ประชาชน ชุ ม ชนบางพื้ น ที่
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของ
กรมพัฒนาที่ดินรายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการของกรมพัฒนาทีด่ ิน
ประเภท
สินค้า/บริการ
(ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1.1 เกษตรกรรายย่อย 1. องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
1. ความถูกต้องทันสมัย
พึ่งพาภาครัฐ
ด้านการพัฒนาที่ดิน (ข้อมูล 2. เข้าใจและใช้งานง่าย
ดิน เทคโนโลยีการจัดการดิน) 3. ความรวดเร็ว
2. ปัจจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4. ความสะดวก
(ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
ซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด วัสดุปรับปรุงดิน กล้า
หญ้าแฝก)
3. การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ปุ๋ย
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา (แหล่งน้ํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา)
1.2 เกษตรกร
1. องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ก้าวหน้าพึ่งพา
ด้านการพัฒนาที่ดิน (ข้อมูล
ตนเองได้
ดิน เทคโนโลยีการจัดการดิน)
2. ปัจจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุ
ปรับปรุงดิน กล้าหญ้าแฝก)
3. การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืชปุ๋ย
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา (แหล่งน้ํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา)
2.1 ประชาชนและ
1. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
1. ระบบการพัฒนา
ชุมชนบางพื้นที่
อนุรักษ์ดินและน้ํา
ทรัพยากรดินและน้ํา
(แหล่งน้ํา ระบบอนุรักษ์ดิน
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
2.2 ภาคเอกชน/
สุขภาพ และชีวิตความ
และน้ํา)
ผู้ประกอบการภาค
เป็นอยู่ของประชาชน
การเกษตร
และชุมชนในพื้นที่

ประเภท
(ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1. ผู้รับ
บริการ

2. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 หน่วยงาน/กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ส่งมอบงานบริการร่วมกัน (พันธมิตร)
ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

1. องค์การระหว่าง
ประเทศ FAO,
ADB, IRD, IAEA
และประเทศใน
แถบ ASEAN

1.วิจัย และพัฒนาด้าน
การเกษตร มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS)
2.จัดทํามาตรฐานการ
วิเคราะห์ดินและการ
ประกันคุณภาพของผล
วิเคราะห์
3. ให้การสนับสนุนด้านการ
เป็นวิทยากร รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้งานด้านการ
พัฒนาที่ดิน
4.องค์การระหว่างประเทศ
สนับสนุนงบประมาณ
สําหรับงานวิจัยและการ
พัฒนาบุคลากร
1.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
2.วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
3.ความร่วมมือในการทํางาน
วิจัยร่วมกัน
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.พัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
สํารวจดิน

1.เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศสนับสนุนด้าน
วิชาการ
2.เป็นผลงานร่วมกัน
3.มีการจัดทํามาตรฐาน
วิธีวิเคราะห์และการ
ทดสอบความชํานาญ
เพื่อประกันคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์

1.หนังสือราชการ
2.การประชุ ม ระหว่ า ง
ประเทศ
3.โครงการความ
ร่วมมือ
4.โครงการฝึกอบรม

2. สถาบันการศึกษา
- ม.เกษตรศาสตร์
- ม.ขอนแก่น
- ม.มหิดล
- ม.สุโขทัยฯ
- ม.เชียงใหม่
ฯลฯ

4.หน่วยงานสนับสนุน

1.ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการ
พัฒนาที่ดิน และการ
ติดตามประเมินผล
2.เป็นผลงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ร่วม
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1.หนังสือราชการ
2.การประชุม
3.การจัดทํา
โครงการวิจัย
4.การเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นิสิต นักศึกษา
5.การจัดทําหลักสูตร
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงานราชการ
อื่นๆ
(กรมการข้าว
กรมวิชาการ
เกษตรฯลฯ )

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

1. ส่งเสริมการปรับปรุงดิน
เพื่อปลูกข้าวอินทรีย์
พืชผัก

1. ดําเนินการตามแนว
1. หนังสือราชการ
ทางการ ทําเกษตร
2. การประชุม
อินทรีย์ ให้ได้มาตรฐาน
ตามข้อกําหนดของ
2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กรมการข้าวและ
ข้าวและพืชผัก
กรมวิชาการเกษตร

4. หน่วยงานที่
1. วิจัย และพัฒนาด้าน
สนับสนุนทุนวิจัย
การเกษตร
- สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
5. องค์การปกครอง 1. รับมอบและดูแล
ส่วนท้องถิ่น
บํารุงรักษาแหล่งน้ําและ
(อปท.)
ระบบส่งน้ําเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา

1. สนับสนุนทุนการวิจัย 1.หนังสือราชการ
2. ดําเนินการวิจัยตาม 2. การประชุม
ข้อตกลงของ
3. จัดทําโครงการวิจัย
หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุน
3. เป็นความร่วมมือทาง
วิชาการ

1. ดําเนินการตาม
1. หนังสือราชการ
ข้อตกลงที่กรมพัฒนา 2. การประชุม
ที่ดิน และ อปท.
กําหนดร่วมกัน

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และแหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้กําหนดคู่เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน
ภายในและภายนอกประเทศ โดยพิ จารณาประเด็ นการแข่ งขันจากภารกิ จหลักของกรมพั ฒนาที่ ดิ น
เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจงานลักษณะเดียวกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 5

18

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๑๙

ตารางที่ 5 กระบวนการ/หน่วยงานทีใ่ ห้บริการและส่งมอบบริการในลักษณะเดียวกัน (คู่เปรียบ/คู่เทียบ)
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ
1. ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์
(ซุปเปอร์ พด.
1,2,3,6,7,9 และ
จุลินทรีย์ปรับปรุง
บํารุงดิน พด.11 และ
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12)
- ผลิตภัณฑ์มคี วาม
หลากหลาย
- การเข้าถึงการ
ให้บริการ
2.การให้บริการ
แผนที่
- มาตรฐานการ
จัดทําแผนที่เทียบ
กับมาตรฐานของ
อเมริกา (FAO)
- ความถูกต้องความ
รวดเร็วและความ
ทันสมัย

คู่เปรียบเทียบ
1. กรมวิชาการ
เกษตร
2. สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
3. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
4. บริษัทเอกชน
1. สํานักงาน
พัฒนาพัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
(องค์การ
มหาชน)GISDA

ผลการ
ปัจจัยแห่งความ
แหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบ
สําเร็จที่สําคัญ
1. ผลิตภัณฑ์มี
ม.ขอนแก่น
1. บุคลากรมีความ
ความหลากหลาย
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. ครอบคลุมทุก
2. มีเครือ่ งมือและ
กลุม่ ผู้รับบริการ
ห้องปฏิบัติการที่
3. ตอบสนองตรง
ทันสมัย
ตามความ
3. มีโรงงานต้นแบบในการ
ต้องการของ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ผู้รับบริการ
จุลินทรีย์

1. ข้อมูลมีความ
1. มีเครื่องมือและ
1. ข้อมูลจาก
ละเอียดถูกต้อง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กรมพัฒนา
และแม่นยํา
2. บุคลากรมีความ
ทีด่ ิน
(แผนที่
เชี่ยวชาญและมี
2. ผลการ
มาตราส่วน
ประสิทธิภาพ
สํารวจจาก
1 : 4,000)
3. มีระบบการตรวจข้อมูล
ผู้รับบริการ
กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ

การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการแข่ ง ขั น ที่ มี ผ ลต่ อการดํ า เนิ น งานของกรมฯ ประกอบด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงด้านภายใน เช่น ด้านบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภายนอก เช่ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ นโยบายรั ฐบาล ในเรื่ องเกษตรอิ นทรี ย์ ลดต้ นทุ น
การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ /การให้ บริ การที่ มี ความหลากหลายและครอบคลุ มทุ กกลุ่ มผู้ รั บบริ การ และการ
ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการเปลี่ยนไป
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยความท้าทายในด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม โดยมีความ
ท้าทายในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นความท้าทาย

ประเด็นความได้เปรียบ

ด้านพันธกิจ
1. พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทางการเกษตร
1. มีหมอดินอาสากระจายอยู่ทั่วประเทศ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(จํานวน 81,500 ราย)
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
2. องค์ความรู้ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านไร่ จากเป้าหมายพื้นที่โดยรวม
ในด้าน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
178.6 ล้านไร่
(Knowledge/know-how)
2. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่ม
3. ความศรัทธาของเกษตรกร
เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็น
รากฐานการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ด้านปฏิบัติการ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ 1. มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคทีก่ ระจาย
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทั่วประเทศ (สํานักงาน
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปสู่
พัฒนาที่ดิน 1-12/สถานีพัฒนาที่ดิน
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านหมอดินอาสา
77 จังหวัด)
3. เกษตรกรยอมรับและนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
2. หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน/ตําบล/
ที่ดินตนเอง
อําเภอ/จังหวัด จํานวน 81,500 ราย
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ประเด็นความท้าทาย

ประเด็นความได้เปรียบ

ด้านบุคลากร
1. บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
2. การจัดการความรู้ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงที่ใกล้เกษียณอายุราชการ
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามหลักสมรรถนะ
4. เพิ่มทักษะของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ โดย
สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองและให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน
5. สร้างระบบและกระบวนการทํางานอย่างบูรณาการ
6. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาในทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถเพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่เู กษตรกรได้
ด้านสังคม
1. เกษตรกรลดใช้สารเคมีในการทําการเกษตร
2. ลดการเผาตอซังพืชในพื้นที่
3. ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4. การให้องค์ความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาที่ดิน และเป็น
สถานที่ฝึกงาน ให้แก่สถาบันการศึกษา
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1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ที่ดิน
2. มีเครือข่ายหมอดินอาสา ที่สามารถนํา
องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ใน
พื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ

1. มีเครือข่ายหมอดินอาสากระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ
2. กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาที่ดิน และสารสนเทศดิน

๒๑

๒๒

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

1.2 การทบทวนสถานการณ์ทรัพยากรดิน
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ใช้ “ทรัพยากรที่ดิน” เป็นพื้นฐานหลักในการประกอบอาชีพ
ตั้งแต่อดีตในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน โดยมีการกําหนดนโยบาย
ทรัพยากรที่ดินเน้ นการถื อครอง การใช้ และการพั ฒนาที่ดิ นไปพร้ อมกัน ในสมั ยรั ชกาลที่ 5 ได้ มี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน และมีการขุดคลองเพื่อส่งน้ําสําหรับการเพาะปลูกให้ได้รับ
ผลดี จนกระทั่งถึงสมัยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได้กําหนดนโยบายทรัพยากรที่ดินให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงและอนุรักษ์
ทรัพยากรที่ดิน และการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ด้วยเหตุที่ทางรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินและที่ดินต่อภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยจึงได้จัดตั้ง “กรมพัฒนาที่ดิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ภายใต้กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ และได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2515 ภารกิจในช่วงแรก
เป็นการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย เพื่อนํามาวิเคราะห์และกําหนด
นโยบายและแผนการใช้ที่ดินของประเทศ รวมทั้งได้มีการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อนําไปใช้ในการ
พัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ํา ฟื้นฟูและปรับปรุงที่ดินที่เป็นปัญหา ตลอดจนมีการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2523 ดร.บรรเจิด พลางกูร อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําหนังสือ “ทรัพยากร
ที่ดิน” ขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย โดยเสนอข้อมูลสถานภาพทรัพยากรที่ดินใน
ประเทศไทย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับทรัพยากร
ที่ดิน ปัญหาและมาตรการที่ควรดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งได้ดําเนินงานอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
ประเด็ นสํ าคั ญที่ เกี่ ยวข้ องกั บสถานภาพทรั พยากรที่ ดิ นในประเทศไทยจากเอกสารดั งกล่ าว
ประกอบด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบการจําแนกดิน
คุณสมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มดินที่พบในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 6 ภาคตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งอธิบายเกณฑ์การจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน การใช้ประโยชน์แผนที่และรายงาน
การสํารวจดิน การคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์ของดินจากผลการวิเคราะห์ ลักษณะและคุณภาพของดินที่
ใช้ในการประเมินคุณค่าของที่ดิน
นอกเหนื อไปจากการกล่ าวถึ งสถานภาพของที่ ดิ น เอกสารดั งกล่ าวยั งได้ กล่ าวถึ งลั กษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับทรัพยากรที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของประเทศไทย โดยปัญหา
สําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ได้แก่ การใช้ที่ดินผิดประเภท การบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้
ในเขตต้นน้ําลําธาร เกษตรกรไม่เห็นความสําคัญของการรักษาความอุดมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน
๒๒
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และการอนุรักษ์ดิน ประกอบกับเกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทําให้เกษตรกรเสียโอกาส
และขาดรายได้ ยิ่ งไปกว่ านั้นยังมี ปั ญหาเรื่องการถื อครองที่ ดินของเกษตรกร ดั งนั้ น จึ งมี การกํ าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบัน สถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ดิน
ลั กษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ภาวะทางด้ านเศรษฐกิ จและสั งคมของเกษตรกร ตลอดจนการพั ฒนา
เทคโนโลยี ทางด้ านการพัฒนาที่ ดิ นมี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างมากทั้ งในแง่ ลบและแง่ บวก จึ งมี ความ
จําเป็นต้องปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็น
จริงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้พยายามจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน ซึ่งการจัดทําสถานภาพทรัพยากรดินและ
ที่ ดิ นของประเทศไทยในครั้ งนี้ อาจกล่ าวได้ ว่ าเป็ นการประมวลผลของการดํ าเนิ นงานของกรมฯ ที่ ได้
ดําเนินการพัฒนาที่ดินมาเป็นระยะเวลา นานถึง 53 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดิน
ได้มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
ได้น้อมนําแนวพระราชดําริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยยุ ทธศาสตร์ กรมพั ฒนาที่ ดิ น ในช่ วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ดําเนินการจัดทําภายใต้หลักการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโต
อย่างมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ในอนาคต โดยมีการทบทวนสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน,
2558) เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการ
พั ฒนาที่ คํ านึ งถึ งการวางรากฐานของประเทศในระยะยาวทั้ งในด้ านความมั่ นคง เศรษฐกิ จ สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี ในภาคการเกษตร ประกอบด้วยข้อมูล
สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินของประเทศไทย ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินต่อพื้นที่เกษตรกรรม แนวโน้ม
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของไทย ดินปัญหา และการชะล้างพังทลายของดิน
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สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย
จากการสํ ารวจและจั ดทํ าแผนที่ การใช้ ที่ ดิ นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553-2556
โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ได้แก่ ไทยโชต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาเบื้องต้นตรวจสอบหา
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพื่อกําหนดจุดสํารวจ และตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม จากนั้น
จึงใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทําแผนที่การใช้ที่ดิน และคํานวณเนื้อที่การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เป็นราย
จังหวัด พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 320.67 ล้านไร่ สามารถแบ่งตามสภาพการใช้ที่ดิน
หลักได้ 5 ประเภท ดังตารางที่ 7
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 16.52 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15
ของเนื้อที่ประเทศ พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุดประมาณ
5.44 ล้านไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุดประมาณ 1.53 ล้านไร่ แต่เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของแต่ละภาค พบว่า ภาคกลางมีความหนาแน่นของพื้นที่ชุมชนมากที่สุด
เมื่อเปรียบกับเนื้อที่ท้ังหมดของภาค โดยมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของเนื้อที่
ซึ่งจะกระจุกรวมตัวกันบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 7.16 ของเนื้อที่ และภาคเหนือเป็นภาคที่มีหนาแน่นของพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของเนื้อที่
2. พื้นที่เกษตรกรรม
พื้ นที่ เกษตรกรรม เป็ นประเภทการใช้ ที่ ดิ นที่ มี เนื้ อที่ มากที่ สุ ด โดยมี เนื้ อที่ ประมาณ
174.31 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.36 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
เกษตรกรรมมากที่สุดประมาณ 71.68 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ 41.57 ล้านไร่ และภาค
ตะวันออกมีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยที่สุดประมาณ 13.48 ล้านไร่ และเมื่อพิจารณาประเภทการใช้ที่ดินของ
พื้นที่เกษตรกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
2.1 พื้นที่นาข้าว ในที่นี้รวมถึงพื้นที่นาร้าง พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ลุ่มที่มีการทํานา
ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นประเภทการทําเกษตรกรรมที่มีพื้นที่มากที่สุด โดยมีพื้นที่ประมาณ 77.11 ล้านไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.04 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่พื้นที่นาข้าวมากที่สุด
45.84 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ มีพื้นที่นาข้าว 17.17 ล้านไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่
นาข้าวน้อยที่สุด 2.16 ล้านไร่
2.2 พื้นที่พืชไร่ มีพื้นที่ประมาณ 40.71 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.70 ของ
เนื้อที่ประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่พื้นที่พืชไร่มากที่สุด 17.26 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่
ภาคเหนือ มีเนื้อที่ 13.33 ล้านไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่พืชไร่น้อยที่สุด 0.09 ล้านไร่ โดยมีพืชไร่
ที่สําคัญ ดังนี้
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(1) อ้อย มีเนื้อที่ประมาณ 14.46 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่
เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี รองลงมา
ได้แก่ ภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และในภาคเหนือ
แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
(2) มันสําปะหลัง มีเนื้อที่ประมาณ 12.90ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ และในภาค
ตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
(3) ข้าวโพด มีเนื้อที่ประมาณ 8.64 ล้านไร่ โดยภาคเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก
ที่ สุ ด แหล่ ง เพาะปลู ก ที่ สํ า คั ญ คื อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เชี ย งราย และน่ า น รองลงมา ได้ แ ก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา และในภาคกลาง
แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี และลพบุรี
2.3 พื้นที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 36.43 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.36
ของเนื้ อ ที่ ป ระเทศ ภาคใต้ เ ป็ น ภาคที่ มี เ นื้ อ ที่ ไ ม้ ยื น ต้ น มากที่ สุ ด 20.99 ล้ า นไร่ รองลงมา ได้ แ ก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.49 ล้านไร่ และภาคกลางเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ยืนต้นน้อยที่สุด 1.66 ล้านไร่
โดยมีไม้ยืนต้นที่สําคัญ ดังนี้
(1) ยางพารา มีเนื้อที่ประมาณ 24.83 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูก
มากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช รองลงมา
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และเลย
และในภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(2) ปาล์มน้ํามัน มีเนื้อที่ประมาณ 4.71 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูก
มากทีส่ ุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก
แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง และในภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
(3) ยูคาลิปตัส มีเนื้อที่ประมาณ 4.33 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
เนื้ อที่ เพาะปลู กมากที่ สุ ด แหล่ งเพาะปลู กที่ สํ าคั ญ คื อ จั งหวั ดนครราชสี ม า อุ ดรธานี และบุ รี รั ม ย์
รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา
และในภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
2.4 พื้นที่ไม้ผล มีเนื้อที่ประมาณ 11.23 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของเนื้อที่
ประเทศ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ผลมากที่สุด 3.50 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 2.51 ล้านไร่
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ผลน้อยที่สุด 1.17 ล้านไร่ โดยมีไม้ผลที่สําคัญ ดังนี้
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(1) ไม้ผลผสม หมายถึง พื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลร่วมกันในพื้นที่มากกว่า 2 ชนิด
มีเนื้อที่ประมาณ 4.10 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร และในภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัด
เชียงใหม่ สุโขทัย และน่าน
(2) ลําไย มีเนื้อที่ประมาณ 1.48 ล้านไร่ โดยภาคเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูกมาก
ที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และเชียงราย รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก
แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ
คือ จังหวัดเลย
(3) มะพร้าว มีเนื้อที่ประมาณ 1.27 ล้านไร่ โดยภาคกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูก
มากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และราชบุรี รองลงมา
ได้แก่ ภาคใต้ แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช และในภาค
ตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา
2.5 พื้นที่ไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ประมาณ 4.04 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26
ของเนื้อที่ประเทศ พบในภาคเหนือเพียงภาคเดียว โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด
ข้าวไร่ กะหล่ําปลี บนที่สูงซึ่งจะมีการพักแปลงปลูกไว้ 3-6 ปี เพื่อให้พ้ืนดินฟื้นตัวตามธรรมชาติ จึงจะ
ย้อนกลับมาทําการเพาะปลูกใหม่ โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ ได้แก่ จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน และ
เชียงใหม่
2.6 พื้นที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มี เนื้ อที่ ประมาณ 2.90 ล้ านไร่ หรื อคิ ดเป็น
ร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากที่สุด 1.21 ล้านไร่
รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก 0.78 ล้านไร่ และภาคเหนือเป็นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําน้อยที่สุด
ประมาณ 0.08 ล้านไร่ โดยสัตว์น้ําที่สําคัญ ได้แก่ ปลา และกุ้ง
2.7 พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ํา และ
พื้นที่เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ประมาณ 1.88 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลาง
เป็นภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ มากที่สุด 0.64 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.62
ล้านไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ น้อยที่สุด ประมาณ 0.04 ล้านไร่
3. พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ จากการสํารวจปี พ.ศ. 2553-2556 พบว่า มีเนื้อที่ประมาณ 109.26 ล้านไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.06 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่า ในภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดประมาณ 57.09
ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.50 ล้านไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุด
ประมาณ 4.91 ล้านไร่
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4. พื้นที่แหล่งน้ํา
พื้นที่แหล่งน้ํา มีเนื้อที่ประมาณ 8.98 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.80 ของเนื้อที่
ประเทศ พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่แหล่งน้ํามากที่สุดประมาณ 3.63 ล้านไร่ รองลงมา
ได้แก่ ภาคใต้ 1.85 ล้านไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่แหล่งน้ําน้อยที่สุด ประมาณ 0.56 ล้านไร่
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด หมายถึ ง ทุ่ ง หญ้ า ธรรมชาติ ไม้ ล ะเมาะ เหมื อ ง ที่ ทิ้ ง ขยะ นาเกลื อ
หาดทราย และพื้นที่ถม มีเนื้อที่ประมาณ 11.63 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.63 ของเนื้อที่ประเทศ
พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดมากที่สุดประมาณ 5.29 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่
ภาคเหนือ 2.01 ล้านไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด ประมาณ 1.00 ล้านไร่

๒๗

๒๗

๒๘

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 7 สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2550 2551-2552 และ 2553-2556
มาตราส่วน 1 : 25,000
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. 2549-2550
เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละ

พ.ศ. 2551-2552
เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละ

พ.ศ. 2553-2556
เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละ

14,842,513

4.63

15,111,800

4.71

16,521,933

5.15

168,887,202

52.66

171,585,556

53.51

174,306,042

54.36

นาข้าว

79,469,819

24.78

79,960,276

24.94

77,107,350

24.04

พืชไร่

39,992,291

12.47

38,679,371

12.06

40,712,712

12.70

ไม้ยืนต้น

29,837,842

9.30

32,464,276

10.12

36,432,545

11.36

ไม้ผล

12,773,584

3.98

12,526,963

3.91

11,225,594

3.50

2,818,185

0.88

3,607,916

1.12

4,040,856

1.26

2,677,627

0.84

2,694,372

0.84

2,904,827

0.91

1,317,854

0.41

1,652,382

0.52

1,882,158

0.59

117,502,287

36.64

113,170,136

35.29

109,260,949

34.06

พื้นที่แหล่งน้ํา

7,933,415

2.47

8,812,352

2.75

8,982,751

2.80

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

11,531,470

3.60

12,017,043

3.74

11,625,212

3.63

320,696,887

100.00

320,696,887

100.00

320,696,887

100.00

พื้นที่เกษตรกรรม

พืชไร่หมุนเวียน
สถานที่เพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ํา
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ
พื้นที่ป่าไม้

รวม

หมายเหตุ : ใช้การคํานวณเนื้อที่ โดยการวิเคราะห์จากเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ที่มา

: กรมพัฒนาที่ดิน (2558)
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เนื้อที่ (ล้านไร่)

ประเภทการใช้ที่ดิน

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงแนวโน้มการใช้ที่ดิน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-2556
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2558)

ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ทดี่ ิน
1. ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ลักษณะดิน ภูมิประเทศ โครงการชลประทาน ที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อ เป็นต้น โดยพบว่า ปัจจัยทางกายภาพจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการ
ใช้ที่ดินในประเภทต่างๆ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ําท่วมขังในฤดูฝน มักจะมีการใช้ที่ดินเป็นนาข้าว ในขณะที่
พื้นที่ดินดอน จะมีการใช้ที่ดินหลากหลายประเภทกว่า หรือในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานทําให้มีปริมาณน้ํา
เพิ่มมากขึ้น หรือสามารถมีระยะเวลาการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้น ทําให้สามารถผลิตพืชได้เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถเลื อ กชนิ ด พื ช ได้ ม ากขึ้ น ในกรณี พื้ น ที่ ที่ มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ แหล่ ง รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต
เกษตรกรรม ก็มักจะมีการใช้พื้นที่ผลิตผลผลิตนั้น เพื่อป้อนโรงงานหรือแหล่งรับซื้อตามความต้องการ
เป็นต้น
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น จํานวนประชากร นโยบายการส่งเสริมของรัฐ
ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลักที่ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คือ นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายใน
และภายนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒๙
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2.1 จํานวนประชากร จากการสํามะโนประชากรของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ.
2543 ประเทศไทยมีประชากร 60.92 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 65.98 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553
ทําให้ต้องมีการขยายพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะใน
พื้ น ที่ ภ าคกกลาง และภาคตะวั นออก ซึ่ ง มี ค วามหนาแน่ น ของประชากรต่ อ พื้ น ที่ม ากกว่ า ภาคอื่ น ๆ
รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทํากินและรายได้ การเพิ่มแหล่งผลิตอาหารให้เพียงพอต่อ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากจนขาดความสมดุล อาจจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมั่นคงของอาหารได้
2.2 นโยบายการส่งเสริมของรัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็น
แผนแม่บทในการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศของภาครัฐ เนื่องจากต้องมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงทําให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆ
ขึ้นมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน และการใช้ที่ดินภายในประเทศ เช่น
2.2.1 นโยบายของรัฐบาลในยุคสมัยต่างๆ เช่น โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่
แห่งใหม่ เป้าหมาย 1,000,000 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ 300,000 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
700,000 ไร่ จึงทําให้พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2552 และพบว่า ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 12.95
ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 17.96 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2553 หรือมีอัตราเติบโตระหว่าง ปี พ.ศ.
2547 - 2553 ร้อยละ 5.91 ต่อปี จนมีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ พบว่ า การขยายการเพาะปลู กยางพารานั้ นรุ กล้ํ าเข้าไปในพื้ นที่ ป่ า และพื้ นที่ นาข้ าวเป็ นจํ านวนมาก
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา
2.2.2 โครงการประกั นราคา และโครงการรับจํานําผลผลิ ตทางการเกษตร
รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจําหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทําให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตสินค้า
เกษตรชนิดนั้นๆ ดีกว่านําไปจําหน่ายโดยตรง ซึ่งลดความเสี่ยงจากการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
จึ งเป็ นแรงจู งใจให้ เกษตรกรตั ดสิ นใจผลิ ตพื ชอยู่ ในโครงการรั บประกั นราคาหรื อรั บจํ านํ าเพิ่ มขึ้ นได้
โดยเฉพาะกรณีของพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2552/53 - 2553/54 ภาครัฐมีการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงทําให้เนื้อที่เพาะปลูก ปีการผลิต 2552/53 - 2556/57 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 7.10 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2552/53 เป็น 7.54 ล้านไร่ ในปี 2556/57 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.28 ต่อปี
2.2.3 แนวโน้มของราคา และสภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ ซึ่งพบว่า
เมื่อมีความต้องการผลผลิตในตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จะส่งผลให้ราคาของผลผลิต
สูงขึ้น เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในกรณีของพืชไร่อายุส้ัน เช่น
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และอ้อย ซึ่งมีความต้องการปัจจัยทางกายภาพคล้ายคลึงกัน ทําให้
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สามารถสลับเปลี่ยนชนิดพืชได้ รวมถึงยางพารา และปาล์มน้ํามัน ที่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะปลูกทดแทนพื้นที่พืชไร่ และนาข้าวในที่ดอน เนื่องจากให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าพืชชนิดเดิม
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทย
สถานการณ์เสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประการหลัก
ดังนี้
1. การเสื่ อ มโทรมอั น เนื่ อ งมาจากการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น โดยการพั ด พา
ของน้ํา (soil erosion by water forces)
การชะล้ างพั งทลายของดิ นในประเทศไทย มี บั นทึ กมาตั้ งแต่ เริ่ มแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ ซึ่งถ้ามีการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างเข้มข้นและทั่วถึงตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา การชะล้างพังทลายของดินคงไม่เป็นปัญหา แต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม ยังมีการใช้ที่ดิน
เพิ่มขึ้น หรือมีการบุกเบิกพื้นที่ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณต้นน้ําลําธารมากขึ้น อัตราการชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางกรณีถึงจุดที่ก่อให้เกิดอุทกภัย หรืออุบัติภัย
อย่างเลวร้าย อย่างเช่น คราวที่เกิดแผ่นดินถล่ม (land slides) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2532 หรือเมื่อปี พ.ศ. 2544 ก็เกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดแพร่ เป็นต้น
2. การเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ (loss of nutrient)
ลักษณะทางกายภาพเสีย (physical degradation) และมีสารพิษปะปนอยู่ในดิน เช่น การมี
เกลือ (salinization) หรือการที่ดินเป็นกรดจัด (acidification)
การเสื่อมโทรมประเภทนี้ มีผลมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธี มีวิธีการจัดการที่ไม่
เหมาะสม หรือปราศจากการทํานุบํารุงดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าลักษณะการเสื่อม
โทรมของดินดังกล่าวจะมองเห็นไม่ค่อยเด่นชัด เหมือนกับการที่หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย หรือถูกกัด
กร่อนจนเป็นร่องลึก แต่ในปัจจุบันการเสื่อมโทรมดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นได้กับดินทุกชนิด
หากมีการจัดการหรือการใช้อย่างไม่เหมาะสม
การเสื่อมโทรมของที่ดินทั้ง 2 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว จะส่งผลกระทบต่อตัวทรัพยากร
ที่ดินเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ดินมีกําลังการผลิต (productivity) ลดลง และต้องการการจัดการที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหา
การเสื่อมโทรมบางกรณี เช่น การชะล้างพังทลายของหน้าดิน นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อตัวดินแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการสะสมตะกอน (sedimentation) ในแหล่งน้ํา ส่วนการมีเกลือ
และกรดอยู่ในดิน ถ้ามีน้ํามาเกี่ยวข้อง ก็จะเกิดการแพร่กระจายของเกลือ หรือกรดจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง
ทําให้ดินในบริเวณอื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น จะทําให้แหล่งน้ําต่างๆ มีคุณภาพต่ํา
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หากมีเกลือหรือกรดปะปนอยู่มากเกินไป นอกจากนี้ ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรอยู่ในปัจจุบัน และที่ยังเหลือ
เป็นสภาพป่า มีดินที่เป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินทราย
ดินอินทรีย์ ดินตื้นที่มีกรวดลูกรังปน และดินที่พบบนพื้นที่ภูเขาลาดชันรวมกันแล้วประมาณ 182 ล้านไร่
หรือร้อยละ 56.8 ของพื้นที่ท้งั ประเทศ
ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์เหล่านี้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในการเพาะปลูกต่ํา
ถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประกอบกับในสถานะปัจจุบันประชากร
ของประเทศได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรได้ถูกนํามาใช้ไปเกือบหมดแล้วดังกล่าว
และพื้นที่ที่เหลืออยู่บางส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณภูเขา มีความลาดชันสูง ก็ไม่เหมาะสม
ที่จะเปิดป่าเพื่อทําการเพาะปลูก เพราะอาจเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายรุนแรงและง่ายต่อการเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดังนั้น การใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรเหล่านี้ จึงจําเป็นต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสม
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินต่อพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องมาจาก
มนุษย์นําเอาทรัพยากรดินมาใช้ประโยชน์โดยขาดจิตสํานึก ความรู้และการจัดการที่ดี ทําให้เกิดปัญหา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ผลผลิตลดลง และปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีกด้วย กล่าวโดยสังเขปดังนี้
การชะล้างพังทลายของดิน (soil erosion) โดยธรรมชาติการชะล้างพังทลายจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
แต่ อั ต ราการแตกกระจายของดิ น เป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆ มี ห น่ ว ยวั ด เป็ น น้ํ า หนั ก ต่ อ พื้ น ที่ ต่ อ เวลา เช่ น
ตันต่อไร่ต่อปี เมื่อมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องจะเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมรวดเร็วขึ้น ที่เห็นชัดเจน
คือการนํ าพื้ นที่ ที่ ไม่ เหมาะสมมาใช้ ประโยชน์ เช่ น พื้น ที ่ล าดชัน เชิง ซ้อ นหรือ พื้น ที ่ที ่มีค วามลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และนําพื้นที่ดอนที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย มาใช้ในการเพาะปลูกพืช
โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินอย่างมาก รวมถึงความเสียหายต่อระบบนิเวศที่ทําให้
แม่น้ําลําคลองตื้นเขิน ปี พ.ศ. 2524 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ทั่วประเทศ พบว่ามีการสูญเสียตะกอนแขวนลอยไปจากพื้นที่ประมาณ 1,243 ล้านตันต่อปี กลายเป็น
ปัญหาที่สําคัญที่จะต้องแก้ไขเพื่อรักษาคุณภาพของดินให้เหมาะสมและให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานๆ
พื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ที่ต้องการการดูแล ป้องกัน และรักษาไว้มีจํานวน
มากถึง 134.54 ล้านไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 41.95 ของพื้นที่ประเทศ
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ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากวัตถุต้นกําเนิดดินส่วนใหญ่มีแร่ธาตุอาหารพืชเป็น
องค์ประกอบต่ํา ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีฝนตกชุก การสลายตัวของแร่ธาตุต่างๆ เปลี่ยน
สภาพได้เร็วและชะล้างไปกับน้ําได้ง่าย อีกทั้งพื้นที่เกษตรกรรมได้ถูกใช้มาเป็นเวลานาน โดยไม่มีการบํารุง
ดูแลรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ธาตุอาหารพืชซึ่งแต่เดิมมีน้อยอยู่แล้ว ถูกพืชดูดใช้ไปในการเจริญเติบโตเสียเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งให้เห็นว่าผลผลิตของข้าวในนา 1 ตัน จะทําให้ดินสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจน (N) ไป 20 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส (P2O5) 11 กิโลกรัม และโพแทสเซียม (K2O) 27 กิโลกรัม ซึ่งควรจะต้องชดเชยโดยใส่ปุ๋ยเคมี
ประมาณ 100 กิโลกรัม หรือปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 4,000 กิโลกรัม จึงจะสมดุลกับที่สูญเสียไป แต่เกษตรกร
ได้ใส่ปุ๋ยทดแทนในอัตราที่ต่ํามากจึงมีผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ในขณะเดียวกันในกรณีของพืช
สําคัญทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2519 ได้ดูดซึมปุ๋ยในดิน
ติดไปกับผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูก 68.8 ล้านไร่ จํานวน 549,900 ตันของธาตุอาหาร ( N + P2O5 + K2O )
แต่ใส่คืนเพียง 118,200 ตันของธาตุอาหาร หรือชดเชยในอัตราส่วน 1 : 4.65 และในระหว่างปี พ.ศ.
2525-2531 ค่าเฉลี่ยของธาตุอาหารพืช ( N + P2O5 + K2O ) ที่สูญเสียไป มีจํานวนรวม 707,700 ตัน
แต่เกษตรกรใส่ปุ๋ยชดเชยเพียง 253,500 ตันเท่านั้น จะเห็นว่าดินขาดดุลธาตุอาหารพืชเฉลี่ยถึงปีละ
454,200 ตัน หรือชดเชยในอัตราส่วน 1 : 2.79 ซึ่งยังถือเป็นการใส่ป๋ยุ ทดแทนในอัตราที่ต่ํามาก จากสาเหตุ
ที่กล่าวมา จึงทําให้พื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
การนําเอาดินที่มีปัญหามาใช้ประโยชน์ หมายถึง ทรัพยากรดินที่มีข้อจํากัดบางประการต่อ
การนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ข้ อ จํ ากั ด ในการพั ฒ นาเพื่ อ การเกษตร ทั้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติโดยมีสาเหตุมาจากวัตถุต้นกําเนิดของดิน คือ หิน ชนิดต่างๆ ตลอดจนคุณ สมบัติท างเคมีที่
ปะปนอยู่จึง ทํา ให้เ ป็น ดิน ที่มีปัญ หา ได้แ ก่ ดิน เปรี้ย วจัด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรายจัด และดินตื้น
เป็นต้น และดินมีปัญหาที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมของมนุษย์ ได้แก่ ดินดานที่พบกระจัด
กระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่ เกิดจากการไถพรวนด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ดินเหมืองแร่ร้างพบใน
พื้นที่ที่ผ่านขบวนการทําเหมืองแร่มาแล้ว เป็นดินไม่มีโครงสร้างและอัดตัวกันแน่นจึงมีความสามารถใน
การอุ้มน้ําต่ํา มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยมาก จนหมดสภาพที่จะนํามาใช้ทําการเกษตรได้อีก
และดิ นปนเปื้ อ นซึ่งเป็น ดิ น ที่ไ ด้ รั บ สารเคมี ป นเปื้ อ นที่เ ป็ นโลหะหนัก ในปริ ม าณที่ม ากกว่ า อัตราการ
สลายตัวหรือการเสื่อมฤทธิ์ของสารนั้นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม สารหนู และปรอท
เป็นต้น เมื่อมีการสะสมโลหะหนักเหล่านี้เป็นปริมาณมากในดินอาจถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ํา และถ้าหาก
เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์
การเกิดปัญหาดินเฉพาะพื้นที่ นอกจากทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยจะมีปัญหาเฉพาะ
เรื่องต่างๆ ดังได้กล่าวแล้ว ยังมีปัญหาเฉพาะพื้นที่อีกด้วย เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ
ระหว่าง 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร มีเนื้อที่ท้งั สิ้นประมาณ
2.1 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาผสมผสานหลายๆ ด้าน ได้แก่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และอุ้มน้ําได้ต่ํา
เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย บางพื้นที่เป็นดินกรดจัด บางแห่งเป็นดินเค็มมีน้ําใต้
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ดินอยู่ในระดับตื้นและมักเป็นน้ํากร่อยหรือน้ําเค็มจนไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้ขาดแคลนน้ํา
ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูเพาะปลูก แต่ในปลายฤดูฝนก็มีปัญหาน้ําท่วม
และขาดเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต้ังแต่ปี
พ.ศ. 2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลา 32 ปี ซึ่งยังมีพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอีก 640,000 ไร่
ดินที่มีปัญหาแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้มีข้อจํากัดในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่แตกต่างกันไป
ดินที่มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ให้กําเนิดดินซึ่งประกอบด้วย วัตถุต้น
กําเนิดของดินคือหินชนิดต่างๆ ตลอดจนคุณสมบัติทางเคมีที่ปะปนอยู่ สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติที่ข้ึนปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน แต่อย่างไรก็ตามดินมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้อาจจะ
มีเนื้อที่ และข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์รุนแรงเพิ่มขึ้น หากสภาพธรรมชาติต่างๆ ถูกทําให้เปลี่ยนแปลงหรือ
ทําให้เสียสมดุลโดยการกระทําของมนุษย์ เช่น การแพร่กระจายของดินเค็ม อันเนื่องมาจากการทําลายป่าไม้
หรือการพัฒนาแหล่งน้ําในบริเวณที่มีเกลือสะสมอยู่มาก ทําให้น้ําใต้ดินซึ่งมีความเค็มถูกยกระดับให้สูงขึ้น
และพาเอาเกลือที่ละลายอยู่ในน้ําขึ้นมาสู่ผิวดินได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขฟื้นฟูและปรับปรุงบํารุงดิน
หรือจัดการให้ถูกต้องตามสภาพปัญหาก่อน เพื่อที่จะนําที่ดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปได้
แนวโน้มความเสื่อมโทรมทรัพยากรดินของไทย
จากการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดินของไทยในปัจจุบันตามที่กล่าวมาจะเห็นว่า มีแนวโน้มที่
ทรัพยากรดินจะเกิดความเสื่อมโทรมในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมสรุปได้
ดังนี้
1) สาเหตุที่เกิดจากสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสื่อมโทรมของดิน
ทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ที่เกิดจากการขาดการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน
และการจัดการดินที่ไม่เหมาะสม
2) สาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ทําให้มีการขยายที่ดินทํากินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ําลําธาร ซึ่งมี
สภาพภูมิประเทศสูงชัน ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง จนถึงขั้นดินถล่ม ตลอดจนการ
ใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินหรือคุณภาพของที่ดิน เป็นต้น
3) สาเหตุจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ ความ
เสื่อมโทรมของที่ดินในลักษณะนี้จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Global Climate
Change) ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมากขึ้น ทําให้เกิด
ปัญหาโลกร้อน ภัยแล้ง ดินถล่ม และน้ําท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ที่ประสบภัย
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนนําไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่สามารถประเมิน
ค่าความเสียหายได้
๓๔
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ดินปัญหา
ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสําหรับการเพาะปลูกทาง
การเกษตร ถ้านําดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตต่ํา นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงที่ดินที่มีข้อจํากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อนําไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่าง
รุนแรง
ดินปัญหาหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย ดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร่ ดินทรายจัด
๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร่ ดินตื้น ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร่ ดินเปรี้ยวจัด ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร่ ดินอินทรีย์ ๒๖๐,๑๐๙ ไร่
และดินกรด ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร่ เป็นต้น ดังตารางที่ 9 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา
ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์ มีเนื้อที่ ๙๖,๐๐๖,๙๘๔ ไร่ และปัญหาดินดานที่เกิดจากการ
ใช้ที ่ด ิน อย่า งไม่เ หมาะสม ที ่พ บกระจัด กระจายในพื ้น ที ่ป ลูก พืช ไร่แ ละพื ้น ที ่ที ่ม ีก ารไถพรวนด้ว ย
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
ตารางที่ 8 ดินปัญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํากลุ่มชุดดิน)
ดินที่มีปัญหา

เนื้อที่ (ไร่)

1. ดินเค็ม

14,393,469

ดินเค็มชายทะเล

2,660,983

ดินเค็มในแผ่นดินหรือดินเค็มบกที่พบในภาคกลาง
ดินเค็มในแผ่นดินหรือดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ดินทรายจัด

225,602
11,506,884
12,544,293

ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม

3,006,825

ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีช้นั ดานอินทรีย์

9,017,898

ดินทรายที่มีช้นั ดานอินทรีย์

519,570

๓๕

๓๕

๓๖
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ดินที่มีปัญหา

เนื้อที่ (ไร่)

3. ดินตื้น

46,090,109

ดินตื้นในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ําขัง

8,881,718

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน

26,133,752

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล

2,096,678

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น

8,977,961

4. ดินเปรี้ยวจัด

6,239,361

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้น

952,154

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง

2,519,256

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึก

2,767,911

5. ดินอินทรีย์

260,109

6. ดินกรด

95,410,591

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2557)

๑) ดินเค็ม
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทําให้พืชเกิดอาการขาดน้ํา และมีการสะสม
โซเดียมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทําให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย
ในประเทศไทย มีดินที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร่ แบ่งตามสภาพ
พื้นที่ หรือแหล่งที่มาของเกลือได้ดังนี้
(๑) ดินเค็มชายฝั่งทะเล เป็นดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้ําทะเลท่วมถึงในปัจจุบัน หรือ
เคยท่วมถึงมาก่อน ปัจจุบันยังมีเกลือที่ละลายน้ําได้อยู่มาก พบมากบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านของ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก พืชพรรณที่ข้ึนในบริเวณนี้เป็นไม้ชายเลนซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น
โกงกาง แสม ลําพู เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๖๖๐,๙๘๓ ไร่
(๒) ดินเค็มบกที่พบในภาคกลาง เป็นพื้นที่ที่เคยมีน้ําทะเลท่วมถึงมาก่อน ปัจจุบันน้ํา
ทะเลไม่ท่วมถึงแล้ว ส่วนใหญ่หน้าดินจะแข็งและพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล ในช่วงความลึก ๕๐ –
๑๕๐ เซนติเมตร จากผิวดินหรือพบคราบเกลือมากบริเวณผิวดิน ที่อาจเกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การนําน้ําใต้ดินหรือการชลประทานที่มีความเค็มมาใช้ในการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ
๒๒๕,๖๐๒ ไร่
๓๖
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(๓) ดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินที่มีการสะสมเกลือจากการ
ละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้ําใต้ดินที่มีเกลือละลายน้ําอยู่มาก ทําให้พบชั้นสะสมเกลือมาก หรือ
พบคราบเกลือที่ผิวดินมาก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๕๐๖,๘๘๔ ไร่
๒) ดินทรายจัด
ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน มีอนุภาค
ขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ ๘๕ มีความหนามากกว่า ๕๐ เซนติเมตร ดินมีการระบาย
น้ําดีจนถึงดีเกินไป ไม่อ้มุ น้ํา ทําให้ดินเก็บน้ําไว้ไม่อยู่ และเกิดการกร่อนได้ง่าย มักเกิดจากวัตถุต้นกําเนิด
ดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเล
ดินทรายพบได้ท้ังในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน กระจัดกระจายทั่วไปในทุกภาคของประเทศ
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร่ โดยดินทรายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ
(1) ดินทรายที่มีช้นั ดานอินทรีย์ ภายใน 100 เซนติเมตร จากผิวดิน เนื้อที่ 519,570 ไร่
(2) ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีช้ันดานอินทรีย์ พบตามบริเวณหาดทราย สันทราย
ชายทะเล หรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขา เนื้อดินเป็นทรายตลอด มีการระบายน้ําดีมากจนถึง
ดีมากเกินไป ดินไม่อ้มุ น้ํา และเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย เนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมาก
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง สับปะรด มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๐๑๗,๘๙๘ ไร่
(3) ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม มักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝั่งทะเล
หรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทราย ดินมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ทําให้ดินแฉะหรือมีน้ําขัง
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ได้ หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางแห่งใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และปอ
บางแห่งเป็นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๖,๘๒๕ ไร่
๓) ดินตื้น
ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีช้นั ลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดิน หรือมีช้นั หินปูนมาร์ล
หรือพบชั้นหินพื้น อยู่ตื้นกว่า ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวดหรือ
ลูกรังปนอยู่มากกว่าร้อยละ ๓๕ ทําให้มีปริมาตรของดินน้อย ดินจึงอุ้มน้ําได้น้อย มักขาดแคลนน้ําในฤดูฝน
ทิ้งช่วง ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่ํา
การเกิดดินตื้น เกิดมาจากวัตถุกําเนิดดิน เช่น หินดินดานเชิงเขาหรือเศษหินเชิงเขา ที่ส่วนใหญ่
เป็นพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ คือ หินทราย หินกรวดมน แตกกระจัดกระจายร่วงหล่นออกมาทับถมเกะกะ
อยู่บริเวณเชิงเขา หรือเป็นผลจากกระบวนการทางดินที่ทําให้เกิดการสะสมปูนมาร์ล หรือศิลาแลงในดิน
มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร่
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๔) ดินเปรี้ยวจัด
ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กําลังมี หรือมี
กรดกํามะถันเกิดขึ้นในดิน ทําให้ดินนั้นเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช
พบในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือมีน้ํากร่อยท่วมถึงในอดีต ประกอบด้วย พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของ
ภาคกลางตอนใต้ ภาคใต้ และภาคตะวันออก
ประเทศไทยมีเนื้อที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณ ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร่ ซึ่งการเกิดดินเปรี้ยวจัดเป็นผล
สืบเนื่องมาจากกระบวนการกําเนิดของดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกอนน้ําทะเลหรือตะกอนน้ํากร่อย ทําให้เกิด
การสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้งสารประกอบกํามะถันเหล่านี้จะแปรสภาพ ทําให้เกิด
กรดกํามะถันขึ้นในดิน ทําให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง หรือพีเอช (pH) ต่ํากว่า ๔.๐ และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ (jarosite) ในชั้น
ดินล่าง
๕) ดินอินทรีย์
ดินอินทรีย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดินพรุ” หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษซาก
อินทรีย์ท่ีเกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ํามีน้ําแช่ขัง
เป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า ๔๐ เซนติเมตร
ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๐,๑๐๙ ไร่ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ที่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งทะเลที่เคยมีน้ําขึ้นลงท่วมถึง จนเกิดเป็นแอ่งต่ําปิด
ที่น้ําทะเลไม่สามารถเข้าถึงได้อีก เนื่องจากมีสันทรายปิดกั้นไว้ ต่อมานานวันเข้าน้ําทะเลที่แช่ขังอยู่จึง
ค่อยๆ จืดลง และมีพืชพวกหญ้าหรือกกงอกขึ้นมา เมื่อพืชเหล่านี้ตายทับถมกันจนพื้นที่ตื้นเขินขึ้น ต้นไม้
เล็กใหญ่จึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเป็นป่าชนิดที่เรียกว่า “ป่าพรุ” สภาพพืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ เสม็ด กก
และกระจูด เป็นต้น ต่อมาต้นไม้ใหญ่น้อยล้มตายลงตามอายุ ทับถมลงในแอ่งน้ําขังที่อัตราการย่อย
สลายของเศษซากพืชเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ จึงเกิดการทับถมอินทรียสาร เกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนาขึ้น
เรื่อยๆ พบในบริเวณที่ล่มุ น้ําชายฝั่งทะเลของภาคใต้ และภาคตะวันออก
๖) ดินกรด
ดินที่เป็นกรด จะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่ํากว่า ๗ แต่ระดับ
ความเป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และการเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางดินจะเกิด
อย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ํากว่า ๕.๕ ดังนั้น ในทางวิชาการ ปัญหาดินกรดจึง
นิยามว่าเป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่ํากว่า ๕.๕ และเพื่อความชัดเจนใน
การจัดการแก้ไข จึงนิยมแยกดินกรดออกจากดินเปรี้ยวจัด ซึ่งมีสาเหตุการเกิดกรดในดินแตกต่างกัน
ดินกรดพบกระจัดกระจายทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีเนื้อที่ ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร่ และยัง
พบว่า ดินอื่นๆ มีแนวโน้มจะเป็นกรดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินกรดประเภทนี้ เกิด
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จากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ เกิดการชะละลายธาตุที่เป็นด่างออกไปจากดิน ทั้งจากน้ําฝนและน้ําท่า
การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง พืชที่ปลูกดูดเอาธาตุที่เป็นด่างออกไปแล้วปลดปล่อยกรดลงไปแทนที่ การใช้
สารเคมีต่างๆ ที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบ และอีกสาเหตุก็คือ ความเป็นกรดที่มาจากอากาศในแหล่ง
ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน หรือน้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอยู่หนาแน่น
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินที่สําคัญอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่
ดินดาน ชั้นดินดาน หรือ ดินดาน (Hardpan) หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้น
ที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็ง จนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การ
ไหลซึมของน้ําและอากาศ ดินดานของประเทศไทยมีเนื้อที่ท้ังหมด ๒๗,๒๘๐,๑๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๘.๕ ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการ
ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง การเขตกรรมที่ผิดวิธี เช่น การไถพรวนบ่อยครั้งและไม่ถูกวิธี
การไถพรวนที่ระดับความลึกเดียวกันนานหลายๆ ปี ซึ่งทําให้เกิดผลระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
ดินปนเปื้อน ดิ นปนเปื้ อน หมายถึ ง การที่ สารเป็นพิ ษ ในรู ปต่างๆ ถูกผสมลงในดิ น
ธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ต้งั ใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ทําให้ดินนั้นเกิด
ความเสื่อมโทรม มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
มนุษย์และสัตว์ หรือต้องการปรับปรุงที่ดินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม
สาเหตุการปนเปื้อนอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นกําเนิด หรือเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ได้แก่ การทําเหมือแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย เป็นต้น การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
ที่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักธาตุต่างๆ การใช้น้ําเสียในระบบชลประทาน การใช้กากตะกอนน้ําเสีย
และการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ที่กินอาหารที่มีวัตถุเจือปน ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในดิน
ปนเปื้อน หรือการดื่มน้ําที่เจือปนด้วยโลหะหนัก เช่น แร่ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี เมื่อบริโภค
เข้าไปจะทําให้เกิดโรคที่สําคัญ ได้แก่โรคอิไต-อิไต โรคไข้ดําหรือมะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่
เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น
การชะล้างพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดิน คือ กระบวนการหรือการกระทําที่ทําให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน
ชั้นบน โดยตัวการต่างๆ รวมทั้งการตกกระทบของเม็ดฝน การไหลของน้ําผ่านหน้าดิน แรงลม และแรง
โน้มถ่วงของโลก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ
๑) การชะล้างพังทลายของดินตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดการกระทําของน้ําและลม และแรง
ดึงดูดของโลก ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งผลของการชะล้างพังทลายของ
ดินตามธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดินมากนัก ยกเว้นมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่รุนแรง
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๒) การชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวเร่งที่สําคัญที่สุดก็คือ
มนุษย์นั่นเอง โดยมนุษย์จะทําการเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของพื้นที่ ด้วยการใช้ที่ดินและอื่นๆ ที่มนุษย์มี
ส่วนร่วม การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ มักจะเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดผลเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ
นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว ปัจจัยที่เร่งก่อให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือ ปริมาณฝนที่
ตกมากและรุนแรงผิดปกติ การบุกรุกทําลายป่าเพื่อทําไร่เลื่อนลอย การก่อสร้างต่างๆ และการตัดถนน
รวมถึง การไถพรวนพื้นที่ตามแนวขึ้นลงของความลาดชัน และการเลี้ยงสัตว์บนภูเขา เป็นต้น
ประเทศไทยมีพื้นที่การชะล้างพังทลาย ๑๐๘.87 ล้านไร่ โดยตัวการที่สําคัญที่ทําให้เกิดการ
ชะล้างพังทลายของดินก็คือฝนหรือน้ําไหลบ่า การพังทลายโดยลมในประเทศไทยมีน้อยมาก การชะล้าง
พังทลายของดินภายใต้กระบวนการของการชะล้างโดยน้ําฝนนั้น นับว่าเป็นตัวการเริ่ม เมื่อเม็ดฝนตกกระแทก
ผิวดิน ทําให้ดินแตกตัว ขณะที่ฝนตกลงมาส่วนหนึ่งจะซาบซึมลงสู่ดินจนอิ่มตัวด้วยน้ํา จนไม่สามารถซึมได้อีก
ต่อไป ก็จะเกิดน้ําไหลบ่าบนผิวดิน พร้อมกับพัดพาวัตถุจากดินไปโดยแรงของน้ํา กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้จะมี
ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายประการ ปัจจัยหลักที่สําคัญคือ ธรรมชาติของดิน ความลาดชันของพื้นที่
ลักษณะลมฟ้าอากาศ และปริมาณฝนรวมทั้งชนิดพืชที่ปกคลุมดิน
ผลเสียหายที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน คือ ดินเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจากการชะล้าง
พังทลายของดิน ได้ส่งผลกระทบต่อดินที่ใช้ทําการเกษตรทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ปรากฏการณ์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป คือ สูญเสียดินจากพื้นที่ทําให้ลดเนื้อที่เพาะปลูก สูญเสียธาตุอาหารพืช
และอินทรียวัตถุในดิน ทําให้การปฏิบัติการต่างๆ ในไร่นานั้นลําบากยิ่งขึ้น เช่น ต้องกลบร่องน้ําปรับพื้นที่
เพาะปลูกใหม่ โครงสร้างของดินถูกทําลาย ดินเก็บกักน้ําไว้ให้พืชได้ใช้น้อยลง ผลผลิตพืชลดลง ทําให้
เกษตรกรมีรายได้ลดลง การชะล้างพังทลายของดินมีผลให้เกิดการตกตะกอนในลําน้ําและอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ลุ่มน้ําในภาคต่างๆ มีปริมาณตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการตื้น
เขินเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ํา ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก เป็นเงินจํานวนมาก และการตื้น
เขินของแม่น้ําสายใหญ่ที่สําคัญ เช่น ปิง วัง ยม น่าน และป่าสัก ล้วนเป็นผลมาจากการชะล้างพังทลาย
ของดิน
แนวทางการจัดการ กระบวนการเกิดการชะล้างพังทลายของดินนั้น มีอยู่ ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การแตกตัวของดินหรือเม็ดดินโดยแรงกระแทกของฝน ขั้นตอนที่ ๒ การพัดพาตะกอนดิน
ธาตุอาหารพืชในดิน อินทรียวัตถุและอื่นๆ ลงไปสู่ที่ต่ําโดยน้ําไหลบ่า ดังนั้น เมื่อทราบถึงขั้นตอนของ
กระบวนการเกิดการชะล้างพังทลายของดินแล้ว การอนุรักษ์ดินและน้ํา จะยึดหลักการอยู่ ๔ ประการ
ดังนี้
๑) การปกคลุมดิน เพื่อป้องกันดินไม่ให้ถูกปะทะจากเม็ดฝนที่ตกกระทบและแรงลม การปลูกพืช
การคลุมดินหรือการปกคลุมดินด้วยเศษพืชในไร่นา หรือใช้วัสดุคลุมดินชนิดอื่นๆ นอกจากจะป้องกันการ
๔๐
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ตกกระทบของเม็ดฝนและแรงลมโดยตรงแล้ว ยังช่วยรักษาความชื้นในดิน และทําให้สมบัติทางกายภาพ
ของดินดีขึ้นด้วย นอกจากนี้เมื่อเศษพืชเน่าเปื่อยสลายตัวแล้วก็จะให้อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชกลับลง
ไปในดิน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย
๒) การลดความเร็วและความรุนแรงของน้ําที่ไหลบ่าและลมที่พัดผ่านผิวดิน เมื่อน้ําที่ไหลบ่า
และลมที่พัดผ่านผิวดินมีความเร็วและความรุนแรงลดลง ก็จะลดความรุนแรงการกัดเซาะ และการพัดพา
อนุภาคดิน นอกจากนี้ก็จะมีเวลาที่จะให้น้ําแทรกซึมลงไปในดินมากขึ้น การลดความเร็วและความรุนแรง
ของลมและน้ํา เช่น การสร้างคันดินกั้นน้ํา การปลูกพืชเป็นแถบ การไถพรวนขวางความลาดเท การปลูก
พืชเป็นแนวป้องกันลม เป็นต้น
๓) การทําทางระบายน้ํา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่ไหลบ่ามารวมตัวกันมากๆ เป็นการลดความ
รุนแรงของการกัดเซาะและการพัดพาของน้ํา และน้ําที่ไหลมาสู่ทางระบายน้ํานี้ สามารถจะเบนให้ไหล
ลงสู่แหล่งเก็บกักน้ําในไร่นา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไปได้อีก
๔) การปรับปรุงโครงสร้างดินให้ทนต่อการถูกชะล้างพังทลายและให้ซึมซับน้ําได้ดีข้ึน เช่น
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพื่อให้ดินร่วนซุยและเม็ดดินเกาะกันมีความคงทนมากขึ้น ปัจจุบันมีการผลิต
สารเคมีในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ซึ่งเมื่อฉีดลงไปคลุกเคล้ากับดินแล้ว จะทําให้ดินรวมตัวกันเป็นเม็ด
เล็กๆ และเกาะกันแน่น มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินให้น้ํา และอากาศซึมผ่านได้ดี ปัจจุบันมีการนําวิธีการนี้
ไปใช้หลายประเทศ เช่น อียิปต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้
แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะราคาค่อนข้างแพง สารที่ใช้มากคือ บิทุเมน (Bitumen) ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากโรงกลั่นน้ํามันและโพลีอะคลิลาไมด์ (Polyacrylamide)

๔๑

๔๑
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1.3 การพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1-10 (พ.ศ. 2506 - 2554)
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ในปี ๒๕๐๖ จนถึงปี ๒๕๕๔ รวม ๔๘ ปี ซึ่งอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๑๐ มีผลการดําเนินงานสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑) ด้านการสํารวจและจําแนกดิน
ภารกิจแรกที่ เริ่มมาพร้อมกับการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการสํารวจ หาข้อมูลทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องดิ น ในบริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง แล้ ว บั น ทึ ก ไว้ ใ นรู ป ของแผนที่ พ ร้ อ มกั บ คํ า บรรยาย
รายละเอียดต่างๆ ในรายงานการสํารวจและจําแนกดิน ซึ่งได้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในประเทศไทยมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ แผนที่ดิน ของประเทศไทยฉบับแรกมาตราส่วน ๑:๒,๕๐๐,๐๐๐ ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และต่อมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลําดับ และได้มีการสํารวจและจัดทําแผน
ที่ระดับกลุ่มชุดดินที่มีความละเอียดขนาดมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่ดินที่ทันสมัยล่าสุด
และดําเนินการทุกจังหวัดแล้ว
สําหรับการพัฒนาการสํารวจและจําแนกดิน ได้มีการใช้ข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกําเนิดดิน และใช้เทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และเทคนิคการรับรู้ข้อมูลระยะไกล ผสมผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน ขอบเขตปกครอง และข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก เครื่องวัด
ระดับความสูงของพื้นที่ และกล้องดิจิตอล ได้พัฒนาปรับปรุงการสํารวจและการจัดเก็บฐานข้อมูลดิน
เดิมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมระบบเรียกใช้ได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรงตามศักยภาพของดิน ลดความเสี่ยงในการ
เพาะปลูกพืชของเกษตรกร อันจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
ผลงานการสํารวจและจําแนกดินที่อยู่ในรูปแผนที่และรายงานต่างๆ และผลการค้นคว้าวิจัย
ซึ่งได้นําโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพือ่ แสดงผลใน
รูปแบบแผนที่ เพื่อให้การนําเสนอชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ ผลิตองค์ความรู้ และนําไปใช้
ประโยชน์ โดย
- ข้อมูลดิน ได้แก่ ดินของประเทศไทย แผนที่ดิน กลุ่มชุดดินประเทศไทย โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
- ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช ได้แก่ โปรแกรม soil view และดินไทย
- ระบบภู มิ ส ารสนเทศการจั ด การดิ น ปั ญ หา ได้ แ ก่ แผนที่ ดิ น ปั ญ หาของประเทศไทย
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําหมู่บ้านพัฒนา
ที่ดิ น โปรแกรมสนั บ สนุ น การกํ า หนดเขตปลูก พื ช เศรษฐกิ จ โปรแกรมประเมิ น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ พื ช
๔๒
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เศรษฐกิจ โปรแกรมสารสนเทศแหล่งน้ําขนาดเล็กและชลประทาน โปรแกรมเตือนภัย: ภัยแล้ง ดินถล่ม
น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วม การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมดินไทย
และธาตุอาหารพืช และโปรแกรมแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
๒) ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินมีการนําข้อมูลจากการสํารวจและจําแนกดิน การสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลป่าไม้ถาวร วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ขอบเขตการ
ปกครอง พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่แหล่งน้ําและชลประทาน พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น เพื่อจัดทํา
แผนการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ ได้แก่ การกําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล การวางแผนการใช้ที่ดินระดับ
ลุ่มน้ําสาขา และการจัดทําเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเฉพาะพื้นที่ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่โครงการหลวง
เป็นต้น โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑) การกําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล เป็นการนําแผนที่ออร์โธสีซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดสูงมาใช้ในการสํารวจดินและสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน ทําให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยําสามารถใช้
เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมของดินกับกิจกรรมต่างๆ และนํามากําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับ
ตําบลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดําเนินการโดยศึกษาข้อมูลของพื้นที่ ทั้งด้านกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม
และการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและผู้มีส่วนในการใช้หรือกําหนดแนวทางการใช้
ที่ดิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงอรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพื้นที่จากข้อมูล
ฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มี กําหนดเป็นเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล เป้าหมายรวมทั้งสิ้น
จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล (ประกาศกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ผลงาน - เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕4 รวม ๔,544 ตําบล ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ผลการดําเนินงานการจัดทําเขตการใช้ที่ดนิ ระดับตําบล ปีงบประมาณ 2549 - 2554
ปีที่
จังหวัดที่กําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล
ดําเนินการ
๒๕๔๙ ยโสธร อํ า นาจเจริ ญ มุ ก ดาหาร บุ รี รั ม ย์ หนองคาย กาฬสิ น ธุ์ นครพนม
หนองบัวลําภู เชียงใหม่ และลําพูน
๒๕๕๐ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์
๒๕๕๑ นครราชสีมา สระแก้ว อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี เลย ปราจีนบุรี สระบุรี
ตรัง พังงา และบางตําบลของจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี
๒๕๕๒ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ชลบุรี ระยอง แพร่ อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร
๒๕๕๓ ลพบุรี จันทบุรี ลําปาง พะเยา พิจิตร และอุทัยธานี
2554 นนทบุรี นครนายก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย กระบี่
และสตูล
รวม

จํานวน
๑,๐๐๐ ตําบล
๑,๐๐๐ ตําบล
๑,๐๐๐ ตําบล
๕๐๘ ตําบล
๕๐๘ ตําบล
528 ตําบล
4,544 ตําบล

๒.๒) โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขา มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นการ
วางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ํา โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําในลุ่มน้ํากับภาคการผลิต
รายสาขาให้เป็นไปอย่างเกื้อกูล เพื่อให้แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสามารถใช้ประโยชน์เป็นแผนชี้นําในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรและกําหนดเขตการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๕4 ลุ่มน้ําสาขา ดําเนินการได้ ๑๓๕ ลุ่มน้ําสาขา เริ่มดําเนินการในปี ๒๕๕๒ โดยได้รับ
งบประมาณให้ดําเนินการ จํานวน ๔๕ ลุ่มน้ําสาขา ในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ข้อมูลพื้นฐานในระดับตําบลครบถ้วน จากการกําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบลแล้ว โดยดําเนินการใน
ลุ่มน้ําหลัก: ลุ่มน้ํามูล จํานวน ๒๕ ลุ่มน้ําสาขา และลุ่มน้ําชี จํานวน ๒๐ ลุ่มน้ําสาขา ปี ๒๕๕๓ ดําเนินการ
จํานวน ๔๕ ลุ่มน้ําสาขา ในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องดําเนินการในลุ่มน้ําหลัก :
ลุ่มน้ํามูล จํานวน ๕ ลุ่มน้ําสาขา และดําเนินการในลุ่มน้ําหลัก : ลุ่มน้ําโขงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและ
ฝั่งเหนือ จํานวน ๔๐ ลุ่มน้ําสาขา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๔๕ ลุ่มน้ําสาขา ประกอบด้วย
ลุ่มน้ําแม่น้ําน่าน ๑๖ ลุ่มน้ําสาขา ลุ่มน้ําแม่น้ํายม ๑๑ ลุ่มน้ําสาขา ลุ่มน้ําแม่น้ําป่าสัก ๘ ลุ่มน้ําสาขา
ลุ่มน้ําแม่นา้ํ วัง ๗ ลุ่มน้ําสาขา ลุ่มน้ําแม่น้ํากก ๒ ลุ่มน้ําสาขา และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํานครนายก ๑ ลุ่มน้ํา
สาขา เหลือลุ่มน้ําที่ต้องดําเนินการ ๑19 ลุ่มน้ําสาขา
๒.๓) กําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และ
สํารวจและเก็บข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
จําลองรูปแบบเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและจัดทําระบบเรียกใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ป
๔๔
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ดําเนินการไปแล้ว ๑๕ ชนิดพืชเศรษฐกิจ โดยเริ่มดําเนินการในปี ๒๕๕๒ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง กาแฟ ทุเรียน
ลําไย และยางพารา และปี ๒๕๕๔ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลืองฤดูแล้ง สับปะรดโรงงาน เงาะ
และมะพร้าว ซึ่งต้องมีการปรับฐานข้อมูลให้ทันสมัยทุก ๔ ปี ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
๓) ด้านแผนที่และการให้บริการ
กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานจัดเก็บ
และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่ ที่เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทําแผนที่เพื่อ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ
ไทยทั้งหมด เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard Copy มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 แผนที่เส้นชั้น
ความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 (ไม่ให้บริการ
เอกชน) และหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน โดยแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการ
สํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การสํารวจและทําแผนที่ การสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแผนที่จําแนก
ประเภทที่ดิน การกันเขตที่เขา ภูเขา พื้นที่ความลาดชัน การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การจัดวาง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา การจัดทําฐานข้อมูลเสี่ยงภัยและภัยพิบัติ การวางแผนพัฒนาโทรคมนาคมและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ ความสําคัญข้างต้น นํามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาทิ กรมธนารักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นต้น ก่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลในระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้บริการ
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งในแต่ละปีได้ให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า
500,000 ระวาง
๔) ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดินและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม สรุปผลการดําเนินงาน จําแนกเป็น
๔.๑) ด้านอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สามารถให้บริการ
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําได้ ๑๔.6๕ ล้านไร่ จําแนกเป็น วิธีกลดําเนินการได้ ๕.๕32 ล้านไร่ และ
วิธีพืชโดยศึกษาวิจัยพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามพระราชดําริ ดําเนินการได้ ๓,357.56
ล้านกล้า ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ประมาณ ๙.118 ล้านไร่ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดินและใช้น้ําในการแก้ปัญหาดินขาดคุณภาพ โดยได้ก่อสร้าง
แหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 7,473 แห่ง รวมทั้งขุดสระน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทานไม่น้อยกว่า 138,145 บ่อ
๔๕

๔๕

๔๖
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๔.๒) ด้านปรับปรุงบํารุงดินเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ได้มีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรครอบคลุมทั้งประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 73.223
ล้านไร่ และปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหาไม่น้อยกว่า 7.018 ล้านไร่ ได้แก่ การปรับปรุงพื้น
ที่ดิน เค็ม 4.962 ล้ านไร่ การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย ว 1.527 ล้ านไร่ และปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ดิน กรด
๐.530 ล้านไร่
๕) ด้านงานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินงานสนองพระราชดําริจํานวน ๓,๑๑๙ โครงการ (ปี ๒๕๕๐) ในจํานวนโครงการ
ดังกล่าว เป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุน จํานวน ๑๔9 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ให้ชุมชนเกิดความพอ
อยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดําริฯ กรมฯ ได้ดําเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริไปแล้ว จํานวน 712,271 ไร่ ๑๔9 โครงการ ดังตารางที่ 10 จําแนกเป็น
5.๑) โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักประสานงานโครงการ
จํานวน ๒ โครงการ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
5.๒) โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๔8
จังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑47 โครงการ
ตารางที่ 10 จํานวนโครงการพระราชดําริทีก่ รมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทีด่ ิน
หน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

จํานวนโครงการ
8
6
4
๑๔
๑3
๓9

หน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
รวมทั้งสิ้น

๔๖

จํานวนโครงการ
๑๔
๗
๓
10
๕
๒6
๑49

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
จํานวน ๔ โครงการได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ โครงการเขาชะงุ้ ม อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ และ
โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖) ด้านการวิจัยการพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําโครงการวิจัยไปแล้ว 3,009 โครงการ
กรมพัฒนาที่ดินได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจัดการดินมีปัญหาต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรมมาโดยลําดับ กรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งสาขาการวิจัยด้านการจัดการ
ทรั พ ยากรดิ น และที่ ดิ น เป็ น ๖ สาขา คื อ ๑) สาขาอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า ๒) สาขาปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น
๓) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ๔) สาขาสํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดิน ๕) สาขาเศรษฐสังคม
และ ๖) สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโดยผลสําเร็จงานวิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เผยแพร่และ
ขยายผลสู่เกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้
6.1) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา
ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา แนะนําส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชสลับ ปลูกพืช
คลุมดิน และปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดิน รวมทั้ง
เพื่อควบคุมและป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ํา การจัดการดินบนพื้นที่สูง พื้นที่ดอน
โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา ทั้งวิธีกลและวิธีพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะวิธีพืชได้มี
การศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าแฝกในภูมิภาคและสภาพพื้นที่แบบต่างๆ ทั้งที่ลุ่ม ที่ดอน พื้นที่สูง
การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินดาน การประยุกต์ใช้
หญ้าแฝกในการบําบัดสารพิษลดปัญหามลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลของหญ้าแฝกต่อการ
กักเก็บน้ําและความชื้นในดิน เพื่อเป็นแนวทางการผลิตพืชในสภาพแห้งแล้งและขาดแคลนน้าํ โดยไม่
กระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช การควบคุมและป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
และน้ําในพื้นที่สูง โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
6.2) สาขาปรับปรุงบํารุงดิน
6.2.1) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาดินเค็ม สามารถทําให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความเหมาะสมของระดับความเค็มที่เกิดขึ้นในไร่นา และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาดิน
เค็มลงได้โดยจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ ๒ ด้าน คือ
(1) ให้คําแนะนําส่งเสริมการป้องกันการเกิดการแพร่กระจายดินเค็ม โดย
การปลูกไม้โตเร็วที่ใช้น้ํามาก เพื่อลดระดับน้ําใต้ดิน พื้นที่ดินเค็ม การสร้างคูคลองระบายน้ํา และการ
สร้างแนวป้องกันน้ําเค็ม
(2) ให้คําแนะนําส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มน้อย และเค็มปานกลาง
โดยการจัดการดิน น้ํา และพืช เช่น ปรับปรุงดินเค็มที่มีปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์ต่ํา และสูญเสีย
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ความชื้นได้ง่ายด้วยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก แกลบ การล้างดิน ใช้พันธุ์พืชทนเค็ม
เช่น พันธุ์ข้าวทนเค็ม ส่วนพื้นที่ดินเค็มจัด แนะนําส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้วยการปลูกพืชทนเค็ม
เช่ น อะเคเซี ย หญ้ า ทนเค็ ม ชนิ ด ต่ า งๆ เพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม พื ช ที่ ป ลู ก สามารถนํ า มาเป็ น ไม้
ใช้สอย และเป็นพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น
6.๒.2) การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทํา
นาปลูกข้าว จากการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถฟื้นฟูและแก้ไขดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
ด้วยวิธีการใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดจัดของดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ โดยบริการแจกจ่ายปูนมาร์ลให้เกษตรกรนําไปหว่านในนาแล้ว
ไถกลบหมักไว้ ๗ วัน ก่อนเตรียมดินปลูกข้าว หรือถ้าพื้นที่บริเวณนั้นมีน้ําชลประทาน ก็แนะนําให้ใช้น้ําขัง
ในนาแล้วระบายออกล้างกรดออกจากดินได้เหมือนกัน และจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้ข้าวที่
ปลูกด้วย ทําให้ดินดีขึ้นปลูกข้าวงาม ได้ผลผลิตสูงขึ้นจาก ๒๐-๓๐ ถังต่อไร่ เป็น ๕๐-๖๐ ถังต่อไร่
6.3) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6.3.๑) ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.ชนิด
ต่างๆ สามารถแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ได้แก่
(๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และ
ฮอร์โมนพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ ใช้ผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.๙ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว จุลินทรีย์
สําหรับพืชปรับปรุงดิน พด.๑๑ เพิ่มมวลชีวภาพและธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสด ปอเทือง และโสนอัฟริกัน
และปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ เพิ่มธาตุไนโตรเจน เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
การผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของพืช
(๒) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์
พด.๓ สําหรับผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชและสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ สําหรับผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช
(๓) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์
พด.๖ ใช้ผลิตสารบําบัดน้ําเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ
โดยดํ า เนิ น การวิ จั ย ทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงเรื อ นกระจก ภาคสนาม
รวมทั้งทดสอบเป็นแปลงสาธิตจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรอย่างมาก สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้มากกว่า
๗๐ เปอร์เซ็นต์
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6.3.๒) เทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินด้ วยอินทรี ยวัตถุ ของกรมฯ มี ศักยภาพต่ อ
การพัฒนางานบํารุงดิน เกษตรกรสามารถประยุกต์นําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของกรมฯ ต่อยอดผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้นําไปใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวถูกนําไปพัฒนาด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างครบวงจร
โดยโครงการพระราชดําริหลายโครงการ กลุ่มเกษตรกรใน อบต. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง
กระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม)
6.4) สาขาสํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดิน
ด้านสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดทําแผนที่ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อทราบความเหมาะสมของดิน สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มชุดดิน
ทั่วประเทศ และกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรดินและที่ดิน สร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโปรแกรมการใช้
งานคําแนะนําการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินกําลังผลิตของกลุ่มชุดดินในการปลูกพืช เพื่อทราบ
ความเหมาะสมและข้อจํากัดการใช้ที่ดินให้เหมาะกับชนิดพืช ในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ในการวางแผนการผลิตพืช
6.5) สาขาเศรษฐสังคม
ด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายผลตอบแทนจากการจัดการ
ที่ดิน เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มชุดดิน กําหนดเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการ สนับสนุนการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางดิน วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดทําแผนการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ทําให้ทราบทัศนคติและข้อคิดเห็น
ของเกษตรกรในพื้นที่ต่อการถ่ายทอดงานวิชาการด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้คําแนะนําได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร
6.6) สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางดิน เพื่อแก้ไขการปนเปื้อน การจัดการและ
ควบคุมการแพร่กระจายของโลหะหนักในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพิษต่อพืชในชุดดินต่างๆ และการ
ประยุกต์ใช้ หญ้าแฝกบําบัดสารพิษ การจัดการการควบคุมการแพร่กระจาย การเปรียบเทียบการ
ปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักที่เป็นพิษต่อพืชในชุดดินต่างๆ ในพื้นที่การเกษตร ที่มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและในพื้นที่อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยพลวัตรคาร์บอนของดินจากการปลูกพืช เพื่อทราบ
อัตราการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละกลุ่มชุดดินภายใต้การปลูกพืชชนิดต่างๆ
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ด้านภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลวิชาการทางด้านการปลดปล่อย
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก พื้นที่ง่ายต่อการได้รับผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเกษตร พัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทราบถึงพื้นที่และกิจกรรมการใช้ที่ดินที่ง่ายต่อการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปรับระบบการปลูกพืช ดําเนินการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและศึกษาวิเคราะห์ จัดทําเป็นเอกสาร
คําแนะนําที่สามารถนําไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย
จัดทําเป็นเอกสารวิชาการ และนําข้อสรุปจากผลงานวิจัย และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
ส่ งเสริ มและขยายผลสู่ เกษตรกรผ่ านอาสาสมั ครที่ เรี ยกว่ า หมอดิ น เพื่อให้ มี การใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ และ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ทดแทนการใช้ป๋ยุ เคมีและสารเคมีทางการเกษตร
๗) ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายในการจัดตั้งหมอดินอาสาให้เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน
เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ถึงระดับตําบล และหมู่บ้าน ทําให้ไม่สามารถดูแลและให้บริการแก่
เกษตรกร ตามหมู่บ้านต่างๆ ได้ทั่วถึงทั้งประเทศ ที่มีกว่า ๗๕,๐๐๐ หมู่บ้าน นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดิน
ยังได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวนโยบายรัฐบาลให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นของตนเอง จึงได้มีการจัดตั้งหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ และดําเนินการเรื่อยมา โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้หมอดินอาสาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ
กรมฯ ในการขั บเคลื่ อนพั ฒนาให้ เ กษตรกรและสถาบัน เกษตรมี ค วามเข้ ม แข็ง โดยมี หมอดิ นอาสา
จํานวน 81,543 คนทั่วประเทศ จําแนกเป็น หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน 73,378 คน หมอดินอาสา
ประจําตําบล ๗,๒๑๓ คน หมอดินอาสาประจําอําเภอ ๘๗๖ คน และหมอดินอาสาประจําจังหวัด ๗๖ คน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รวม 1,110 โรง มียุวหมอดิน ๗,๕๕๓ คน และครูเกษตร
๙๖๑ คน
๘) ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายหลักในการดําเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมี
เป็นระบบเกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตร
ลดใช้สารเคมี/เกษตรไร้สารพิษ/เกษตรอินทรีย์) การสร้างเครือข่ายขยายผลให้เกษตรกรเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญของการผลิตสารอินทรีย์เพื่อใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเพิ่มผลผลิต
อันเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และคํานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จากการนําเข้าสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง
ปีละนับหมื่นล้านบาท โดยมีผลการดําเนินงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร
๕๐
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ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ รวม 73,399 กลุ่ม เป็นเกษตรกรกว่า 3.65 ล้านคนทั่วประเทศ
เนื้อที่ 73.22 ล้านไร่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้น จะคัดเลือกผลักดันเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็ง สมัครใจ มีความพร้อม และสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน เพื่อ
การก้าวไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานต่อไป และได้มีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน 417 กลุ่ม และกรมฯ ตั้งเป้าหมายการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กลุ่ม
๙) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน
๙.๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕) กรมฯ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งระบบ
เครือข่ายสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ สําหรับการพัฒนาและการใช้งาน
ของกรมด้านการบริหาร (MIS) ในระบบเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง ๑๐ กอง ต่อเชื่อม
กันแบบ Ethernet and Local Asynchronous และในระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต จํานวน ๑๒ เขต
ต่อเชื่อมกันโดยใช้ Modemผ่านสายโทรศัพท์
โครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕) กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์เป็นระบบกระจาย (Distributed Systems) หรือระบบ Decentralize สามารถขยาย
ขอบเขตของระบบเครือข่ายลงไปถึง ฝ่าย/งานศูนย์ฯ และสถานีพัฒนาที่ดิน โดยเพิ่มทั้งความสามารถใน
การเก็บข้อมูล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบสื่อสาร
ภายในกรมพัฒนาที่ดินหรือระบบ LAN มีท้งั ชนิด Ethernet และระบบเครือข่าย WAN สู่ภูมิภาคและเชื่อมต่อ
ระบบ Internet มี Domain Name ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ldd.go.th และ Web Site ของกรมฯ ที่
http://www.ldd.go.th ระบบเครือข่าย LDD-Net ได้พัฒนาแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ เชื่อมต่อไปถึง
หน่วยงานระดับฝ่าย/งาน โดยติดตั้ง LAN ระดับกอง/เขต รวม ๒๔ วง เชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์ ๒๒๐
เครื่อง และ Server อีก ๒๔ ระบบ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทั่วประเทศมากขึ้น โดยพัฒนาทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล โดยเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น
ระบบ LAN จํานวน ๑๐๐ วง ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๖ วง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ จํานวน
๑๒ วง ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ จํานวน ๓ วง โครงการพระราชดําริ ๓ วง และสถานีพัฒนาที่ดิน
จํานวน ๗๖ วง สําหรับการพัฒนาบุคลากรมีการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมด้านการบริหารจัดการ
(MIS) เพื่อให้เรียกใช้งานได้ในระบบเครือข่าย ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาฐานข้อมูลด้าน MIS ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และ
อบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบ
๕๑

๕๑

๕๒
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การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกรมฯ ในการเดินทางเข้ามาประชุมยัง
ส่วนกลาง พัฒนาระบบโปรแกรม web-base เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการของกรม
พัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียกใช้งานได้ผ่านหน้า web site ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งมีโปรแกรมสําหรับให้บริการประชาชน ดังนี้
(๑) โปรแกรมระบบบริการประชาชน
(๒) โปรแกรมรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา ปุ๋ย
(๓) ระบบคําถามที่ถูกถามบ่อย
(๔) โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร
(๕) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
(๖) E-Learning
๙.๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทําการ
พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็น
เหตุผลประการสําคัญที่กรมพัฒนาที่ดิน จะต้องเร่งเพิ่มกําลังผลิตในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ
ปรับปรุงระบบที่เอื้ออํานวยให้ผ้ใู ช้บริการได้นําโปรแกรมและฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดและถูกต้อง ดังนั้นระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้นมา
รวมทั้งนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมาเอง มีชุดโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลหลัก จํานวน ๑๒
ระบบ มีรายละเอียดต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(๑) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลดินและทางเลือกการปลูกพืช (Soil View v๒.๑)
(๒) โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน (Land Plan v๓.๐)
(๓) โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย (Soil man v๑.๑)
(๔) โปรแกรมการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย (ErosionView v๑.๐)
(๕) โปรแกรมระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone v๓.๐)
(๖) โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suit ๑.๒)
(๗) โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (ConsPlan v๒.๐)
(๘) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลชุดดิน (ThaiPedon v๑.๐)
(๙) โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพดินเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็ก
(FarmPond v๑.๐)
(๑๐) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจําแนกประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
(Permanent Forest)
(๑๑) โปรแกรมดินไทยธาตุอาหารพืช
(๑๒) โปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
๕๒
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๑๐) ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ - ที่ผ่านมากรม
พัฒนาที่ดินได้ดําเนินการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ดังนี้
๑๐.๑) ความร่วมมือกับประเทศญี่ป่นุ ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
(๑) โครงการอนุรัก ษ์ดิน และน้ํา ภาคตะวัน ออก เป็น โครงการร่ว มกับ
JICAเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ําภาคตะวันออก โดยการจัดทําหลักเกณฑ์ทาง
วิชาการและฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา และดําเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา นําร่อง
๑๖ แห่ง
(๒) โครงการ Increasing Economic Options in Rain fed Agricultural in
Indo-China Through Efficient Use of Water Resources เป็นโครงการร่วมกับ JIRCAS เพื่อดําเนินงาน
ศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เช่น วิจัยการจัดทําแผนที่ความชื้นของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูล
การสํารวจระยะไกล ศึกษาการกักเก็บน้ําฝนไว้ในดิน โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมของชนิดวัสดุ
หยาบที่เป็นตัวนําน้ําลงดิน ศึกษาความสามารถในการกักเก็บน้ําและประเมินปริมาณการกักเก็บน้ําของ
แหล่งน้ําขนาดเล็กและบ่อน้ําในไร่นา ศึกษาเพื่อประเมินแหล่งน้ําผิวดิน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมศึกษา
แบบจําลองการประเมินผลผลิตข้าว ที่ปลูกในเขตเกษตรน้ําฝน และศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตร เป็นต้น
(๓) โครงการร่วมกับ JIID เพื่อศึกษาและเสนอแนะวิธีการพัฒนาและ
จัดการชลประทานในไร่นา รวมทั้งการก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อ
๑๐.๒) ความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
(๑) โครงการร่วมกับ ORSTOM ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔ ในการศึกษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินดอนที่เป็นกรด
(๒) โครงการร่วมกับสถาบัน IRD ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยในปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗
ดําเนินการวิเคราะห์กระบวนการเกิดดินเค็มในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ดําเนิน
การศึกษากระบวนการเกิดคราบเกลือในพื้นที่ดินเค็มที่เป็นดินนาในพื้นที่เกษตรน้ําฝน และปี ๒๕๕๐2554 ดําเนินการศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ําและสารละลาย ความสัมพันธ์ของดิน น้ํา พืช การดูดใช้น้ํา
ของพืชและการชะล้างพังทลายของดิน
๑๐.๓) ความร่วมมือกับ FAO ดําเนินการในช่วงปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากการทํานากุ้งในพื้นที่เกษตรน้ําจืด โดยทําแปลงสาธิตฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการทํานากุ้งและ
นากุ้งร้าง
๑๐.๔) ความร่วมมือกับ ACIAR เครือรัฐออสเตรเลีย ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๔๗ โดยในปี ๒๕๒๕
– ๒๕๒๗ ดําเนินการศึกษาคุณภาพและทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน ที่ทําให้เกิดปัญหาดินเค็ม ปี ๒๕๒๗ –
๒๕๓๐ ดําเนินการศึกษาการคัดเลือกต้นไม้ทนเค็มจัด ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ ดําเนินการศึกษาการใช้น้ําของ
๕๓

๕๓

๕๔
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ต้นไม้บนพื้นที่รับน้ําและให้น้ํา และปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ดําเนินการศึกษาการใช้น้ําของต้นไม้ที่ปลูกบน
พื้นที่รับน้ําและให้น้ําและพัฒนาประยุกต์ใช้แบบจําลอง
๑๐.๕) ความร่วมมือกับ ITC ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑
พัฒนารูปแบบการสํารวจและทําแผนที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคนิค
การสํารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พื้นที่ดินเสื่อมโทรม
๑๐.๖) ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดําเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย – กัมพูชา – พม่า - ลาว (ACMECS) โดยให้ความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ๓ ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา และพม่า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางด้านการสํารวจ การวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา การ
ตรวจสอบดิน และการปรับปรุงบํารุงดิน
นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในฐานะเป็นสมาชิกของ ๓ องค์กรต่างประเทศ คือ ๑) ภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat
Desertification – UNCCD) ๒) องค์กรดินถล่มระหว่างประเทศ (The International Consortium on
Landslides (ICL) และ ๓) สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ําโลก (The Word Association of Soil and Water
Conservation – WASWC)
๑๑) ด้านการให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องการ
พัฒนาที่ดินโดยตรง ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ําเพื่อการเกษตร พืช ปุ๋ยอินทรีย์ แร่ในดิน
และสิ่งปรับปรุงดิน รวมทั้งการตรวจและรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
การให้บริการดังกล่าวมีท้ังการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ 12 เขต ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศไทย
ได้รับวิเคราะห์ตัวอย่างที่มาจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนงานวิเคราะห์วิจัยงานโครงการพระราชดําริฯ รวมทั้งโครงการต่างๆ
ทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรงอีก
ด้วย ผลวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาใช้เป็นแนวทางในด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การ
เลือกใช้ป๋ยุ ตามชนิดและอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งยังเป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยในการ
สนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น งานด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม การสํารวจ
และจําแนกดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําอีกด้วย โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน
1,406,990 ตัวอย่าง
๕๔
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๑๒) ด้ า นป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ แ ละความเสี่ ย งทางการเกษตร กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้
ดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ําป่า
ไหลหลาก เป็นต้น และกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ และเฝ้าระวัง เตือนภัยจากดินถล่ม น้ําท่วม
น้ํ าป่ าไหลหลาก และความแห้ งแล้ ง และได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า รวมพื้ น ที่ ๑
67,332 ไร่ จําแนกเป็น
๑๒.๑) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ดําเนินการแล้วรวมพื้นที่ 34,412 ไร่ โดย
(๑) การอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม เพื่อป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ที่
เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และเพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ําลําธารให้ยั่งยืนและปรับสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และ
พื้นที่การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ โดยพื้นที่ดําเนินการต้องเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๐
(๒) การอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลด
การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ดําเนินการต้องเป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่มีระดับการ
ชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรง ถึง รุนแรงมากที่สุด (อัตราการสูญเสียหน้าดินตั้งแต่ ๑๕ ตัน/ไร่/ปี
ขึ้นไป) โดยมีความลาดชันของพื้นที่มากกว่าร้อยละ ๒๕
๑๒.๒) การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ดําเนินการแล้วรวมพื้นที่ 132,920 ไร่ โดย
(๑) การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่ออนุรักษ์
ดินและน้ํา และปลูกไม้ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
การเกษตร และเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนา บุคลากร เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร โดยพื้นที่ที่
ดําเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ดอน แห้งแล้งซ้ําซาก/เสื่อมโทรม/ทิ้งร้าง โดยมีความลาดชันของพื้นที่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ อัตราการสูญเสียหน้าดินตั้งแต่ ๒ ตัน/ไร่/ปีขึ้นไป
(๒) การรณรงค์ ไถกลบตอซั งเพื่ อบรรเทาภาวะโลกร้ อน เพื่ อเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง เป็นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่
ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ และลดการ
เกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยพื้นที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็น
พื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพด/อ้อย ในพื้นที่แห้งแล้งซ้ําซาก
(๓) การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อลดการเผา
พื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง และบรรเทามลพิษทาง
อากาศ และเพื่อให้เกษตรกรชาวเขาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ดําเนินการในพื้นที่ ๘
จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน และแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่
เกษตรบนที่สูงและมีการแผ้วถางและเผาอยู่เป็นประจํา และพื้นที่ปลูกพืชไร่/ไร่เลื่อนลอย
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1.4 การพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ภ าระกิ จ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายและวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่
เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อมุ่งพัฒนา
ที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ความ
พอเพียง โดยในปีงบประมาณ 2555 - 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กรมพัฒนาที่ดิน
มีผลการดําเนินงานสําคัญตามยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 11) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. กําหนดเขตการใช้ที่ดิน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการจัดทําเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสม
ของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 20 ชนิดพืช ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยไข่ มะม่วง ส้มโอ ทานตะวัน
ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง สับปะรด อ้อย
โรงงาน ลําไย ส้ม พริก กาแฟ มันฝรั่ง และมะพร้าว โดยการจัดทําเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล 2,529
ตําบล และวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขา 193 ลุ่มน้ําสาขา 2,035 ตําบล นอกจากนี้ ได้มีการ
พัฒนาเขตการใช้ที่ดินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลด้าน Zoning โดยการออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปัจจุบันดําเนินการไปแล้ว 13 ชนิดพืช
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ํา
1. การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 42 แห่ง (จังหวัด ได้แก่ นครนายก ชัยนาท
สระแก้ ว จั นทบุ รี นคราชสี มา บุ รี รัมย์ ชั ยภูมิ สุ ริ นทร์ อุบลราชธานี อํ านาจเจริ ญ นครพนม ร้ อยเอ็ ด
ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม สกลนคร บึงกาฬ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง น่าน
เชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย กําแพงเพชร ราชบุรี
กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง) โดยดําเนินการขุดแหล่งน้ําเพื่อเป็น
ต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร
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2. การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 236,182 บ่อ โดยดําเนินการขุดสระน้ํา
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย
2,500 บาท/บ่อ ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 17,800 บาท/บ่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําและความต้องการน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน้ําไปไม่ถึง
3. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ 2555 - 2558 ดําเนินการได้ 92,407 ไร่ โดยการปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง
จั ดระบบอนุรั กษ์ ดินและน้ํ า ขุ ดคู ยกร่ อง เพื่ อปลู กปาล์ มน้ํ ามัน และปรั บปรุ งพื้ นที่ นาร้ างเพื่ อปลู กข้ าว
เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างนิคมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 92,331 ไร่ โดย
การจั ดทํ าระบบอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ํ า และปรั บปรุ งบํ ารุ งดิ นในพื้ นที่ นิ คมการเกษตร 18 จั งหวั ด ได้ แก่
สุ พรรณบุ รี ฉะเชิ งเทรา จั นทบุ รี ร้ อยเอ็ ด ตาก นครศรี ธรรมราช (2 แห่ ง) ยโสธร กระบี่ เชี ยงใหม่
กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และแพร่
5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 3,549,521 ราย โดยร่วมดําเนินการ
กับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยการให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้
คําแนะนําการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ํา-พืช ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้ง
สนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายได้ของ
เกษตรกร
6. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 653,100 ไร่ โดยการสาธิตส่งเสริมการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กรมฯ จากเดิมเป็น
หน่ วยงานหลั กรั บผิ ดชอบประสานการดํ าเนิ นงานศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาเขาหิ นซ้ อนอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดํ าริ และศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาพิ กุ ลทองอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ได้ เพิ่ มศู นย์ ในความ
รับผิดชอบอีก 3 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง และโครงการปลูก
ป่าชัยพัฒนา–แม่ฟ้าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจาก
๕๗

๕๗

๕๘

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

พระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้
การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
7. ปรับปรุงคุณภาพดิน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 964,676 ไร่ ในพื้น ที่ที่มีปัญ หาทาง
กายภาพโดยดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ล และส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่น
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
8. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ปี งบประมาณ 2555 - 2559 ดํ าเนิ นการได้ 4,669,690 ไร่ โดยการรณรงค์ และ
ส่ งเสริ มการปลู กหญ้ าแฝกเพื่ อการอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ํ าในพื้ นที่ ที่ มี ปั ญหาการชะล้ างพั งทลายของดิ น
ทั่วประเทศ จัดระบบอนุรั กษ์ ดินและน้ําบนพื้ นที่ ลุ่ม – ดอน เน้ นการดําเนินงานในพื้นที่เขตพั ฒนาที่ดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความ
วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
9. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 84,833 ไร่ โดยการปรับปรุงบํารุงดิน
ด้วยปุ๋ยพืชสดและการบํารุงรักษาระบบฯ ตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้ การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่าน
การเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ตาว โดยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ตาว
และก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
และการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
10. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 5,088,196 ไร่ โดยมีแผนพัฒนา
ต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกร
สู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
หรือทําเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่ม และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยการ
ส่งเสริม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพให้กับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและโรงเรียนที่มีความพร้อม และรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
สนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการพัฒนาและรับรอง
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มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) และสนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/
เกษตรอินทรีย์
11. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 83,149 ไร่ โดยดําเนินการจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และ
การรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
12. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 860 แห่ง โดยดําเนินการก่อสร้าง
แหล่ ง น้ํ า ขนาดเล็ ก และปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ แ ละจั ด ทํ า ระบบส่ ง น้ํ า ในไร่ น า เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี น้ํ า ใช้ ท าง
การเกษตร และมีน้ําใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
น้ําและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
13. โครงการหลวง
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 36,199 ไร่ โดยดําเนินการจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําเกษตรที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
1. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนินการได้ 496 โครงการ โดยการวิจัยในสาขาที่
ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดินที่
มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
1. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ดําเนิ นการได้ 171,576 ราย โดยการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรใน
ระดับตําบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน
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2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ปี ง บประมาณ 2555 - 2559 ดํ า เนิ น การได้ 12,085 แห่ ง โดยจั ด ทํ า เป็ น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสาเพื่อเป็นจุดศึกษาดูงาน เป็นศูนย์เรียนรู้
ในการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีจุดเรียนรู้ต่างๆ เช่น จุดเรียนรู้การทํา
ปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง การปรับรูปแปลงนา การปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และน้ําหมักชีวภาพ
เป็นต้น
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ 2555 - 2558 ดําเนินการได้ 14,760 ราย โดยสนับสนุนการ
พัฒนาแปลงที่ดินทํากินรายแปลงของเกษตรกร เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และในส่วนของกรมฯ ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
สถาบันอาชีวศึกษา จํานวน 77 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
1. การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2555 ดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรดิน โดย
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงและจัดทําแผนที่
ภาพออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS และการจัดทําฐานข้อมูลและ
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 การบริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน
1:4,000 โดยการให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมฯ จํานวน 500,000 ระวาง
ปีงบประมาณ 2556 ดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุน
การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการบริการ internet จัดทํารูปแบบการ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า และการพั ฒ นาที่ ดิ น โดยใช้ รู ป แบบหุ่ น จํ า ลอง และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) การจัดทําฐานข้อมูลและบริการแผนที่
ออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ประกอบด้วย การบริการแผนที่ออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 โดยการ
ให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมฯ 500,000 ระวาง การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธสี
มาตราส่วน 1:4,000 โดยจัดทําแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ที่ไม่มี
รูปถ่ายทางอากาศของกระทรวง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
ละเอียดสูง
ปีงบประมาณ 2557 ดําเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 2 ระบบ ประกอบด้วย
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
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เครือข่ายและบริการ internet จัดทํารูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา และการพัฒนาที่ดินโดยใช้รูปแบบ
หุ่นจําลอง และการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) การจัดทําฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ประกอบด้วย การบริการ
แผนที่ ออร์ โธสี มาตราส่ วน 1:4,000 โดยการให้ บริ การข้ อมู ลแผนที่ และข้ อมู ลทางแผนที่ ของกรมฯ
400,000 ระวาง การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 โดยจัดทําแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ที่ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศของกระทรวง โครงการปรับปรุ งแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสีด้วยข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
ปีง บประมาณ 2558 ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ 1 ระบบ โดย
ดําเนินการการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและบริการ internet
จัดทํารูปแบบ การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการพัฒนาที่ดินโดยใช้รูปแบบหุ่นจําลอง และการพัฒนา
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปี ง บประมาณ 2559 ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ 1 ระบบ โดย

ดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและบริการ internet จัดทํารูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา และการพัฒนาบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2555 ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ทั้งหมด 4 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 53 คน
2. ด้านการบริหารจัดการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บทบาท
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในการบริหารผลการปฏิบัติงาน" ทั้งหมด 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 185 คน
และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน " จํานวน
1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 54 คน
3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"เสริมสร้างความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรประจํางานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์
2554 ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน" จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 56 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“English Conversation Course” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน English for ASEAN Community” รวมผู้เข้าอบรม 39 คน
การสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน จํานวน 3 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม 84 คน โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานราชการยุคใหม่” ปีงบประมาณ 2555 จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม
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50 คน โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินระดับชํานาญการหลักสูตร “การพัฒนาทุน
ทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ” ทั้งหมด 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม100 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 59 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน
4. ด้านวิชาการ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเกษตรของกลุ่มประเทศภายใต้ความ
ร่วมมือ ACMECS ปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร “การวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
เพื่อจัดทําเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 14 คน โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่การเกษตรของกลุ่มประเทศภายใต้ความร่วมมือ ACMECS ปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร “การ
สํารวจดินการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการดิน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 14 คน โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับผู้เริ่มต้น : GIS for Beginners” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้
เข้าอบรม 39 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ อ่าน แปล การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาทักษะในการทํางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ" ทั้งหมด 3 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม 121 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐและระดับวิทยากร ทั้งหมด 4 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 175 คน
5. ด้านจริยธรรมและคุณธรรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมในการทํางาน
ปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร “การจัดการความรู้ สู่การจัดการความดี” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม
200 คน โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมในการทํางาน ปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร “ธรรมะ
ในงาน ธรรมะในใจ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 195 คน
ปีงบประมาณ 2556 ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จํานวน 4 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 70 คน
2. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “English Skills Preparation for AEC” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 20 คน โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “English Conversation Course” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 20 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 79 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 184 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน”
จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 28 คน
3. ด้านวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย” จํานวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 43 คน
๖๒
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4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 183 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 202 คน
โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 1 รุ่น รวม
ผู้เข้าอบรม 12 คน
5. โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
พลเรือน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 92 คน
6. ด้านการบริหารจัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) : การประเมินผลและบริหารค่าตอบแทน” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 72 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 118 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผู้บังคับบัญชา”
จํานวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 106 คน
ปีงบประมาณ 2557 ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ การเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 22 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” จํานวน 6 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 265 คน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการทํ างาน” จํ านวน 1 รุ่ น รวมผู้ เ ข้ าอบรม 90 คน โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ต ร
“Professional Writing Workshop” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 29 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Coaching and Mentoring” จํานวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 137 คน
2. ด้านวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 68 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สํารวจจําแนกดิน วินิจฉัยคุณภาพดิน และการจัดทําระบบฐานข้อมูล
ดิ น” จํ านวน 1 รุ่ น รวมผู้ เข้ าอบรม 36 คน โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ หลั กสูตร “การเขี ยน
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําแผนที่ดินของประเทศไทยตามฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของ
โลก (WRB)” จํานวน 1 รุ่ น รวมผู้ เข้ าอบรม 64 คน โครงการฝึกอบรมเจ้ าหน้ าที่ ประเทศภู ฎานเรื่ อง
“เทคนิคการสํารวจและจําแนกดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ํา” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 6 คน โครงการ
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิธีการและแนวทางการดําเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผน
ที่” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 169 คน
3. ด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักบริหารงาน
พัฒนาที่ดินระดับกลาง”จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน โครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 1,215 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “นักบริหารงานพัฒนาที่ดินระดับกลาง” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-training” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 44 คน
4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการปฏิบัติงาน จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 531 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Executive English Immersion Camp for AEC” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 77 คน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เตรียมความพร้อมนักพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ด้านการเข้าร่วมระหว่างประเทศ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 80 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Coaching and Mentoring” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 100 คน โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสําหรับการพัฒนาที่ดิน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 86 คน
ปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. ด้านบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคนิค SWOT Analysis
ในการวางแผนจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 134 คน โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานพัฒนาที่ดินระดับกลาง” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 44 คน
2. ด้ า นการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม
103 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิด
ทางละเมิดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 154 คน
โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นา EQ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน” จํ า นวน 1 รุ่ น
รวมผู้เข้าอบรม 51 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร” จํานวน 1
รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Team Building & HR Modern” จํานวน 1 รุ่น
รวมผู้ เ ข้ า อบรม 56 คน โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติราชการ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 110 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การคิดเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และการสร้างเครือข่าย” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 238 คน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Executive English Immersion Camp for AEC” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
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อบรม 74 โครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1 รุ่น รวมผู้
เข้าอบรม 2,760 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 72 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Director” จํานวน 4 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 130 คน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน” จํานวน
2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 105 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเปรียบเทียบการจําแนกดินของ
ประเทศกับระบบฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (WRB)” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 80 คน
3. ด้ า นวิ ช าการ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วกับ การวางแผนการ
ทดลองวิจัย” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกบอรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการ
งานพัฒนาที่ดิน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สถิติที่เกี่ยวกับการ
วางแผนการทดลองวิจัย” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 40 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสํารวจ
ออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 93 คน
โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์สถิติและการเขียนสรุปรายงานโครงการวิจัย” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 50 คน
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเบิกจ่ายงบประมาณ
และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 150 คน โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาพนักงานราชการใหม่” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 51 คน โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ปฏิบัติธรรม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 1 รุ่น
รวมผู้เ ข้ า อบรม 30 คน โครงการฝึ กอบรมหลั กสูต ร “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้า นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 102 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 72 คน
5. ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ การเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 37 คน
ปีงบประมาณ 2559 ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. ด้ านจริ ย ธรรม คุณ ธรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูต ร “เสริม สร้ างคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 235 คน
2. ด้านบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูต ร “การเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายระเบียบพัสดุ”จํานวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 352 คน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน
3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 177 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม" จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน
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3. ด้ านการพั ฒ นาข้ าราชการบรรจุ ใ หม่ โครงการฝึก อบรมหลั กสู ต ร “การเป็ น
ข้าราชการที่ดี สําหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” จํานวน 5 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 35 คน
4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากร” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 79 คน โครงการฝึกอบรม “พัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้านภาษา” จํานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 30 คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม
167 คน
5. ด้านวิชาการ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่หลักสูตร
“การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” จํานวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 209 คน โครงการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “มาตรฐานวิ ช าการงานพั ฒ นาที่ ดิ น ” จํ า นวน 1 รุ่ น รวมผู้ เ ข้ า อบรม 49 คน
โครงการอบรม “แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินเชิงพื้นที่และการใช้ปุ๋ยรายแปลงเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน” จํานวน 4 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 327 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อการเกษตรสําหรับเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง Introduction to Soil Survey and Land
Use Planning จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 22 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อการเกษตรสําหรับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เรื่อง Introduction to Soil Survey and Land Use Planning
จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 14 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
สําหรับเจ้าหน้าที่สหภาพเมียนมาเรื่อง Introduction to Soil Survey and Land Use Planning จํานวน 1 รุ่น
รวมผู้เข้าอบรม 20คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการสํารวจจําแนกและจัดทําแผนที่ดิน
จํานวน 1 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 78 คน
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ตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลงานช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
1. จัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อวางแผนพัฒนาใน
พื้นที่ 119 ลุ่มน้ําสาขา 2,711 ตําบล
และ 25 ชนิดพืช

ชนิดพืช

20

ลุ่มน้ําสาขา

193

ตําบล

2,529

1. การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน

แห่ง

42

2. การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

บ่อ

236,182

3. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ไร่

122,407

4. สร้างนิคมการเกษตร

แห่ง

20

5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ราย

3,549,521

6. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ไร่

653,100

7. ปรับปรุงคุณภาพดิน

ไร่

964,676

8. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ไร่

4,669,690

9. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

ไร่

84,833

10. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์

ไร่

5,088,196

11. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ลดโลกร้อน

ไร่

83,149

12. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

แห่ง

860

13. โครงการหลวง

ไร่

46,199

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ํา
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลงานช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาที่ดิน
1. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการ

496

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาภาคี
เครือข่ายพัฒนาที่ดิน
1. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

ราย

171,576

2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์

12,085

3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ราย

14,760

ระบบ

6

- จํานวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

โครงการ

94

- จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. การพัฒนาบุคลากร

๖๘
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนจน
เข้ า สู่ ป ระเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ได้ รั บ
ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น เศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ และมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 และนํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทั้ ง 6 ด้ า นที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

2.3 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทยยังคงเผชิญไปด้วยความเสี่ยงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงปัญหาภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจํากัดสําคัญต่อ
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ทําให้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ดังนั้นการกําหนดกรอบแนวคิด
และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จึงเน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยเน้น
“เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน ซึ่งแผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้
จะให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มเกษตร เพื่อผลักดันให้สามารถดําเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผน
ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขในอนาคต
ดังนี้
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1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11
ผลจากการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ผ่านมา พบว่า
เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายจากการนําผลผลิตมาบริโภค และมีรายได้เพิ่มจากการจําหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร แม้ว่าจะมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่
เป็นรายย่อยมีพ้ืนที่การเพาะปลูกไม่เกิน 15 ไร่ การทําการเกษตรหลายพื้นที่ยังเป็นไปในลักษณะต่างคน
ต่างทํา ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ย การซื้อ
เมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินเพื่อทํา
การเกษตรจนกลายเป็นหนี้สินจํานวนมากหรือเป็นแรงงานรับจ้างทําการเกษตรในที่สุด ซึ่งปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตามหลักความพอประมาณ ด้วยการนํา
ผลผลิตที่ปลูกมาบริโภค ทําให้ลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือแล้วจึงขายสร้างรายได้เพิ่ม หลักความมีเหตุมีผล
เช่น การวางแผนการผลิตโดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพื่อให้มีรายได้จํานวนหนึ่งเพียง
พอที่จะนําเงินไปลงทุนซื้อสัตว์มาเลี้ยง เพราะต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่าจะได้ผลผลิตหรือมีรายได้
และหลักการสร้างภูมิค้มุ กัน ซึ่งภาครัฐสนับสนุนในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งด้านพืช
ประมง และปศุสัตว์
2. แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้าง
การผลิตเปลี่ยนผ่านจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานภาคการเกษตรที่เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตอื่นๆ โดยใน
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแรงงานภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 1.88
จากเมื่อปี 2554 จํานวน 16.98 ล้านคน เป็น 16.66 ล้านคนในปี 2556 เนื่องจากเคลื่อนย้ายไป
ทํางานในภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง เป็นต้น ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวน
ประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลง
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุสูงขึ้น และด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การขยายตัวของภาคการผลิตอื่นๆ และทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่มักคิดว่า การทําการเกษตรเป็น
งานที่หนักและลําบาก ไม่คุ้มค่า ไม่อยากให้ลูกหลานเข้ามาลําบากด้วย จึงทําให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจ
ทําอาชีพการเกษตร ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตรประสบปัญหาทั้งในส่วนของจํานวนแรงงานที่มี
แนวโน้มลดลง เกิดการขาดแคลนแรงงานทํางานในไร่นา แนวโน้มแรงงานเกษตรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ทําให้
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการเกษตรลดลงจนขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่
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ภาคการเกษตร การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
การเกษตร การคุ้มครองและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานเกษตร
3. การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรจํานวนมาก
ยังมีข้อจํากัดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด ซึ่งเกษตรกร
บางรายมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแล้ว แต่ยังขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูป และ
การตลาด ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยเคมีจํานวนมากเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและรูปลักษณ์สวยงาม แต่ผลผลิตที่ได้จะมีสารพิษตกค้างจํานวนมาก
ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว อีกทั้งยังทําให้ดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง และต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย การพัฒนาการเกษตรให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน จึงต้องอาศัย “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้นการปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็นปัจจัย
สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลสําเร็จได้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์
ความรู้ด้านการผลิต การตลาด มีการนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ผสมผสานกับ
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความ
ต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ
4. การส่งเสริมการทําเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะราคา
สินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านที่ต่ํากว่าประเทศไทย จนทําให้สินค้าเกษตรดังกล่าว มาแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดของไทย และเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังขาดความ
เข้มแข็ง แม้ว่าจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่การรวมกลุ่มของเกษตรกร ยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ในลักษณะคลัสเตอร์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังถูกกดราคาในการรับซื้อผลผลิต รวมถึงถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์ยังคงมีบทบาทสําคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ช่วยรวบรวม
ผลผลิตจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตและจําหน่าย ผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาให้สหกรณ์เป็น
กลไกหลักทางธุรกิจการเกษตร
5. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภาคการเกษตรมีความเปราะบางมากกว่าภาคการผลิตอื่น
ด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูก และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณน้ํา สภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ด้านการ
จําหน่าย สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เหมาะกับการเก็บรักษาเป็นเวลานาน ต้นทุนขนส่ง
สินค้าสูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ด้านราคาผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรมีความอ่อนไหวต่อราคาใน
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ตลาดโลกผันผวนสูง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ําเสมอ ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมดถูกกําหนดโดยผู้ซื้อ
แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในแต่ละปีสูญเสียงบประมาณปีละหลายล้านบาท แต่ปัญหา
การผลิตสินค้าเกษตรยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตรบางชนิดล้นตลาดทําให้ราคาตกต่ํา ซึ่งการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรที่ดี จะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ท้ังระบบ จึงควรเน้นในเรื่องการวางแผนความต้องการ
และการผลิตสินค้าเกษตร (Demand & Supply) ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนกลาง ในการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อรู้ปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตรที่สําคัญ จัดทําข้อมูลการผลิต และการตลาด โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ท้ังระบบ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และอํานวยความ
สะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกรอย่างเต็มที่
6. มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสําคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในฐานะผู้ก่อตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ
อีก 80 ประเทศ ในการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) มาตรการด้านมาตรฐานและความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อควบคุมการส่งออกนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรไปมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของ
ความทั่วถึงของการพัฒนา ด้านองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่
องค์กรเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุของสินค้า ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร ดึงดูดความสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ดี
การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะช่วยบริหาร
จัดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นสากลทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตอื่นตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการผลิตที่ดีตลอดโซ่อุปทาน ได้แก่ GAP, GMP, HACCP และการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นการการันตีได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการผลิตที่ดีจะ
เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและความปลอดภัย พัฒนามาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อม
กันด้วย
7. โลจิสติกส์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร เน้นเพิ่มความสามารถแข่งขัน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับฟาร์ม ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มบทบาทในฐานะผู้บริ หารจัดการปัจจั ยการผลิตและผลผลิ ตเกษตรรายใหญ่ ในโซ่ อุปทานของตนเอง
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ให้ความสําคัญในกิจกรรมโลจิสติกส์ต้ังแต่การวางแผนการเพาะปลูก การจัดหา ปัจจัยการผลิต การรวบรวม
การแปรรูป การเก็บสต็อก การขนส่ง การส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งผลผลิตเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสมาชิก เพื่อเชื่อมจากแหล่งผลิต (เกษตรกร) สู่ลูกค้า หรืออุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร ในระดับภาพรวมของประเทศ เน้นการสร้างพัฒนา และเพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (National Single Window :
NSW) และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการ โลจิสติกส์สินค้า
เกษตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน มิติเวลา และมิติความน่าเชื่อถือ การพัฒนาโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐานการเกษตรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง/
ลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการส่งสินค้าเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยง
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิต และตลาดสินค้าเกษตร
8. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยหันมาพึ่งพาการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการพืช
พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ํามัน อ้อย มันสําปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูกรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
34 ขณะที่ข้าวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจากทั้งปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออก
ที่มากขึ้น ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนาการเกษตร เพราะ
การผลิตพืชอาหารที่สําคัญมาจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งสามารถเลือกเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด
ในแผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้น
การผลิตอาหารอย่างเพียงพอ (Food Availability) การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม (Food Utilization) การเข้าถึง
อาหาร (Food Accessibility) และความมีเสถียรภาพทางด้านอาหาร (Food Stability) ที่ผ่านมามีการนําพืช
อาหารไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหากรณีที่พืชอาหารล้นตลาดและราคา
น้ํามันสูง คาดว่าในอนาคตความต้องการพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลควรวางแผนและคาดการณ์
ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้พืชอาหาร และพลังงานอย่างสมดุลในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว
โดยกําหนดร่วมกันเป็นแผนชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผลผลิตและพื้นที่ปลูกระหว่างพืชอาหารและ
พืชพลังงาน โดยกําหนดเป้าหมายร่วมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยให้ความสําคัญด้าน
อาหารเป็นลําดับแรก
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9. การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาของไทยในระยะที่ผ่านมา มุ่งสู่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการใช้ทรัพยากรเป็นฐานการผลิตหลัก โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ต้อง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ท้งั ทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเปลือง ขาดความระมัดระวัง และ
ไม่คํานึงถึงข้อจํากัดและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุล
และไม่ยั่งยืน จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นวาระหลักที่สําคัญของการ
ประชุมสุดยอดระดับโลก Rio+20 Conference แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกต่างเห็นชอบกับแนวคิดใหม่ใน
เรื่องการเติบโตสีเขียว (Green Growth) และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Development) ซึ่งมี
จุดเน้นที่สําคัญ คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงต่อการดํารงชีวิตของ
ประชาชน แต่ขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าว จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเตรียมพร้อม
เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน
ดังนั้น การวางมาตรการและแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จึงมีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
10. การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
ซึ่งที่ผ่านมา มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (Productivity)
ต่อมาเริ่มมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้ําท่วม ต้านทานแมลงศัตรู เป็นต้น
มีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ทําให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า เช่น การสร้างกลิ่น
ข้าว การผลิตทุเรียนพันธุ์ลูกผสม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น สิ่งที่ทําให้การวิจัยและพัฒนาด้าน
การเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดแคลนนักวิจัย นักวิจัยวุฒิปริญญาเอกมีน้อยกว่าสาขาอื่นๆ
และนักวิจัยข้าราชการมีความก้าวหน้าในอาชีพน้อย เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมเรียนด้านการเกษตร งบประมาณด้าน
การวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่งานวิจัยมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจเอกชนราย
ใหญ่มากกว่าการวิจัยที่จะทําให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์ งานวิจัยขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ชุมชนในท้องถิ่น เกษตรกรไม่สามารถนํางานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมีน้อย มีการใช้งบประมาณในการวิจัยพืชที่ไม่ใช่พืช
เศรษฐกิจหรือพืชที่สามารถแข่งขันได้ โครงการวิจัยที่ทําไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ โจทย์วิจัยถูกครอบงําขาดการจัดความสําคัญของโจทย์วิจัยในระดับประเทศ งานวิจัยด้านการเกษตร
กระจายอยู่ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
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11. กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร จากกระแสโลกาภิวัตน์
รวมถึงการเปิดเสรีการค้าทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี ทําให้หลายประเทศทั่วโลกเร่งเจรจาเปิดเสรี
ทางการค้าระหว่างกันเพื่อลดข้อกีดกันหรืออุปสรรคทางการค้า ซึ่งที่ผ่านมาการเจรจาเกี่ยวกับการจัดทํา
กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ประเทศกําลังพัฒนามักจะเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองและไม่สามารถ
รักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเป็นธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพใน
การเจรจาต่อรอง รวมทั้งมีปัญหาในการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมกดดันเป็นราย
ประเทศ การปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ของหลายประเทศจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย เช่น
การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการทาง
การค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เป็นต้น รวมถึงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการ
อุดหนุนต่างๆ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรตามบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นภารกิจสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพื่อเสนอ
กฎหมายใหม่ หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการทํางานในอนาคตให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
เกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับแก้ไขกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและปรับปรุงเพื่อ
สนับสนุนการทํางาน ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
12. ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา มีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ด้านการเกษตรทั้ง
ในระดับภูมิภาค พหุภาคี อนุภูมิภาค ทวิภาคี และกรอบความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ อาทิ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong
Subregion: GMS) ข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ความริเริ่ม แห่งอ่าวเบงกอล
สําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้จากการเปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่เพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้า การลงทุนของประชาชน รวมทั้งบทบาทในเวทีพหุภาคี อาทิ สหประชาชาติ และการ
ประชุมความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ประเด็นสําคัญที่ควรพัฒนา คือ การศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมายของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศคู่ค้าและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการนําเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นต้น
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13. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง
รายได้เข้าประเทศได้ปีละเป็นแสนล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นมา
โดยตลอด ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการค้าชายแดน โดย
มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สําหรับธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น บริเวณชายแดนหรือประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานทํา ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในพื้นที่ไม่ต้องทิ้งรก
ร้างเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง จึงได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน) ได้แก่
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ระยะที่ 2 อีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมือง
ชายแดน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ต้องอาศัยกลุ่มสหกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกในการรับซื้อผลผลิตเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
ตลอดจนทําตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศในรูปแบบการรวมกลุ่มสหกรณ์ การพัฒนาด่านตรวจกักสินค้าพืช
ประมง ปศุสัตว์ มีระบบการตรวจสอบสินค้าเข้าและสินค้าออกที่ทันสมัย มีระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูล
ใบอนุญาตและใบรับรอง (National Single Window : NSW) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ สามารถให้บริการรองรับได้อย่างรวดเร็วในทุกด่านการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น บุคลากร อาคารสํานักงาน สถานที่ตรวจปล่อยสินค้า เพื่อสามารถ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกร
มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนํามาใช้ประโยชน์
4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร อย่างสมดุลและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
1) สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลด
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้
2) ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการยกระดับผลิตภาพ
ประสิทธิภาพคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
3) สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวและการสร้างภูมิค้มุ กันภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ทรี่ ะดับ 85 ในปี 2564
2) สถาบันเกษตรกรทีท่ ําธุรกิจมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
2) รายได้สุทธิในการประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
3) GDP ภาคเกษตร
4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์
5) ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 21 แนวทางพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1.1 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.3 ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยัง่ ยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
1.4 พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ
1.5 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
2.3 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2.4 จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร
2.5 เสริมสร้างความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน
2.6 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
2.7 สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
2.8 ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.3 ส่งเสริมการนํางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.1 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
4.2 ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเกษตร
4.4 บริหารจัดการพื้นทีท่ ํากินทางการเกษตร
4.5 สร้างภูมิค้มุ กันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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2.4 กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ ิน
กรมพัฒนาที่ดินกําหนดกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีแนวคิดในการดําเนินงานตามหลักการ Public
Sector Management Quality Award (PMQA หมวด 2) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ กําหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สําคัญ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ เพื่อไปสู่การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ดังนี้
การจัดทํายุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนนวัตกรรม กําหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และ
กําหนดยุทธศาสตร์ และระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์การ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญ และการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วยกระบวนการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การนํา
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร แผนด้านทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
การคาดการณ์ผลการดําเนินการ การคาดการณ์ผลการดําเนินการโดยทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา
ในอดีตและปัจจุบัน นําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต
กรอบวิธีการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
กรอบวิธีการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน การจัดทําได้กําหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการ
จัดทํายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก คือ
1. Bottom – up (การเชื่อมโยงจากล่างขึ้นบน) มีแนวทางการในดําเนินงาน ดังนี้
- การทบทวนยุทธศาสตร์กรมฯ ในช่วงแผนฯ 11 ที่ผ่านมา โดยได้ทําการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key Informants) และสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
- ข้อมูลการติดตามและประเมินผล/แผนงาน/โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
กรมฯ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
- ข้อมูลการสํารวจความต้องการ/ความคาดหวังของเกษตรกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน
- การวิเคราะห์ SWOT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
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2. Top Down (การเชื่อมโยงจากบนลงล่าง) มีกรอบแนวทางมาใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- นโยบายรัฐบาลและนโยบายปฏิรูปการเกษตร
- ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- แนวทางการดําเนินงานของผู้บริหารกรม
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2.5 ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ลําดับ
1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
- จัด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ดทํ ายุท ธ ศ า ส ต ร์ /
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี/แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

2

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12

1. วิเคราะห์และเก็บรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จากการเข้ า ร่ ว มสั ม มนา
“ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12” ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ
2. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรม
พัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
3. วิเคราะห์และเก็บรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กรมพัฒนาที่ดินจากการเข้าร่วมสัมมนา “ทิศ
ทางการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งช าติ ฉ บับที่ 12 (พ .ศ . 2560 –
2564)”

3

ทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ที่ผ่านมาของกรมพัฒนาที่ดิน

1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ของกรมพัฒนา
ที่ดิ นในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมา
2. วิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
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ลําดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

4

- จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ดิน (พ.ศ. 2560 – 2564)

สอบถามความคิดเห็น
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดทํายุทธศาสตร์

5

๘๓

- นําผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์

วิเคราะห์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์

6

1. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง การทบทวน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ภายใต้ โ ครงการประชุ ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ทํ า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมพัฒนาดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํากลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. ก าร ทําประชาพิ จารณ์ รับฟั งข้อคิ ดเห็น
ข้ อ เสนอแนะ แนวทางการดํ า เนิ น การ ปั ญ หา
และอุปสรรคของ(ร่าง)ยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ ดิ น ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4 ครั้ง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทํา
ยุทธศาสตร์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

7

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ ดิ น ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

จัดทํา (ร่าง)
ยุทธศาสตร์

8

- นํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์

นําเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา (ร่าง)
ยุทธศาสตร์

9

10

11

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ 1 ปี

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณประจําปี 2560

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนงาน/
โครงการสู่หน่วยงาน

- จั ด ทํ า รู ป เล่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม

เผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี/
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
2.1 วิเคราะห์และเก็บรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนา
ที่ดินจากการเข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2 จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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3. ทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่ผา่ นมาของกรมพัฒนาที่ดิน
1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ของกรมพัฒนาที่ดินในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมา
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564)”

2.3. วิเคราะห์และเก็บรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนา
ที่ดินจากการเข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564)”

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ งการจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาดินในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ลงสู่หน่วยงานระดับ กอง/สํานัก
และบุคคล

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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6. สอบถามความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์
- การทําประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ(ร่าง)ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพข.3 สพข.4 สพข.5
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง สพข.1 สพข.2 สพข.9
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ สพข.6 สพข.7 สพข.8
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ สพข.10 สพข.11 สพข.12

5. จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
- รวมรวมข้อมูลที่ได้จากคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์กรม
พัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560- 2564) เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘๘
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10. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการสู่หน่วยงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจําปี 2560
11. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทํารูปเล่มยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในกรมฯ

7. ปรับปรุง(ร่าง)ยุทธศาสตร์
- นําผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการจัดทําประชา
พิจารณ์มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
8. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง)ยุทธศาสตร์
- นํา (ร่าง)ยุทธศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์
9. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและ
บุคลากรของกรมฯ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)” ทั้ง 3 ครั้ง แบ่งกระบวนการ
ทํางานของกรมฯ ออกเป็น 2 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการหลัก (Core Process) และ
กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการสํารวจและ
จําแนกดิน กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช กระบวนการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ํา และกระบวนการปรับปรุงบํารุงดิน
ดังนี้
กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ประกอบด้วย 7 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
จัดทําแผนและการติดตามประเมินผล กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการจัดการด้านกฎหมาย
และระเบี ยบ กระบวนการเผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ กระบวนการจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
การระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของกรมฯ และโอกาส
อุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรมฯ เพื่อ
นําไปสู่การกําหนดความคิดริเริ่ม แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางของ Balance Scorecard และจาก
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของกรมพั ฒนาที่ ดิน ทํ าให้ สามารถสรุ ป จุ ดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยแบ่งออกเป็น ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน และผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน รายละเอียดดังนี้
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๙๒

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน SWOT Analysis
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 บุคลากร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา
S2 มีฐานข้อมูลดินและแผนการใช้ที่ดิน ครอบคลุมการใช้ข้อมูล
S3 มาตรฐานในการทํางานตามระบบสากล
S4 มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ
S5 มีหน่วยงานในระดับพื้นที่ และมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน
กระจายในทุกพื้นที่
S6 มีช่องทางในการให้บริการหลายช่องทาง
S7 มีนวัตกรรมด้านการพัฒนาทีด่ ินที่ใช้สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S8 มีพื้นที่แปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกพื้นที่
S9 มีระบบการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S10 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

W1 ขาดการจัดการข้อมูลและแปรผลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน
W2 แผนการใช้ที่ดิน และผลการวิเคราะห์ดินไม่สามารถ
ตอบสนองกับผู้รบั บริการได้ตรงตามเวลา
W3 ผู้บริหารมีขอ้ มูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
W4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลดินมีความยุง่ ยาก
และซับซ้อนยังไม่ครอบคลุมและเชื่อมโยงงานทุกภารกิจ
W5 ข้อมูลการจัดการดินยังไม่ครอบคลุมทุกชนิดพืชที่สําคัญ
W6 ขาดช่วงการถ่ายองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่จากรุ่นสู่รุ่น
W7 ระบบการจัดการข้อมูลบางประเภทเข้าถึงยาก
W8 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแจกจ่ายปัจจัยการผลิตล่าช้า
W9 ระบบการติดตามและประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่ และขาดข้อมูลการวัดผลเชิงคุณภาพ

Opportunities (โอกาส)

Threats(อุปสรรค)

O1 นโยบายรัฐบาลที่สําคัญและเร่งด่วน สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของกรม เช่น นโยบายลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ Zoning
O2 หน่วยงานภายนอกมีโครงการ CSR เป็นการเพิ่มช่องทางใน
การให้บริการด้านการพัฒนาที่ดนิ
O3 เกษตรกรต้องการข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตร
O4 เครือข่ายหมอดินอาสาช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
การให้บริการ
O5 เกษตรกรให้ความสําคัญเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย
O6 เกษตรกรและหน่วยงานเอกชนให้ความสําคัญด้านการ
ปรับปรุงบํารุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ํามากขึน้
O7 ครม. มีมติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รองรับการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณ และการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
O8 สํานักงาน กพ. มีคํารับรองการปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมฯ
O9 สํานักงาน ก.พ.ร. มีการพัฒนาระบบและเครื่องมือใหม่ที่ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร

T1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
T2 เกษตรกรบางพื้นที่มีการยอมรับและเชื่อถือการบริการ
และส่งเสริมจากหน่วยงานเอกชนมากกว่าการดําเนินงาน
ของกรมฯ
T3 เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิต ผลการวิเคราะห์
ดินมากเกินความจําเป็นต่อการใช้งาน
T4 เกษตรกรบางพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง
บํารุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้าํ ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
T5 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทํา
ให้มีการลอกเลียนและเปลีย่ นแปลงข้อมูลต้นฉบับได้ง่าย
T6 เกษตรกรบางพื้นที่ยึดติดกับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม
ทําให้ขาดการยอมรับในเทคโนโลยีและคําแนะนําต่าง ๆ
T7 สํานักงาน กพ. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่
ต่อเนื่องทําให้ความเชื่อมโยงข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน
1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามกระบวนการหลักของกรมฯ ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวิเคราะห์ดิน
น้ํา พืช กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ํา
และกระบวนการปรับปรุงบํารุงดิน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน
Strengths (จุดแข็ง)
S1 เป็นองค์ความรู้หลักของกรมฯ ที่มีการสะสมประสบการณ์อย่าง
ต่อเนือ่ งและยาวนาน
S2 ข้อมูลดินสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายมิติ
S3 มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการสํารวจและจําแนกดิน
S4 มีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในและต่างประเทศ
S5 มีข้อมูลที่เป็นระบบและครอบคลุมทั้งประเทศในหลายมาตรา
ส่วน
S6 มีมาตรฐานในการทํางานด้านการสํารวจและจําแนกดินตาม
ระบบสากล
S7 มีพิพิธภัณฑ์ดินและตัวอย่างดินที่เผยแพร่ความรู้ด้านสํารวจดิน
และจําแนกดินทัง้ ประเทศ

Weakness (จุดอ่อน)
W1 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิน
ยังไม่เต็มศักยภาพ
W2 ไม่มีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุน่ สู่รุ่น
W3 ข้อมูลในปัจจุบันมีความละเอียดไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
W4 ขาดวิธีการแปลผลข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้
ง่าย

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 ภูมิภาคอาเซียนให้กรมฯเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการสํารวจและจําแนกดิน
O2 รัฐบาลมอบหมายให้กรมฯเป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทย
ที่มีการสํารวจและจําแนกดิน
O3 นโยบายของรัฐกําหนดให้มกี ารใช้แผนที่ 1 : 4,000 เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
O4 นโยบายของรัฐด้านการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตร (zoning) ต้องการข้อมูลทรัพยากรดินเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศ
O5 ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้ข้อมูล
ดินและแผนที่ดนิ
O6 ภาคการเกษตรให้ความสําคัญต่อการสํารวจและจําแนกดิน
O7 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลทําให้สถานภาพ
ทรัพยากรดินเปลี่ยนแปลง

T1 เกษตรกรนําข้อมูลไปใช้ได้ยาก
T2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสํารวจ
ดินที่รวดเร็ว
T3 ผู้ใช้ข้อมูลความต้องการความละเอียดของข้อมูล
มากขึ้น
T4 ฐานข้อมูลยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของภัย
พิบัติ
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1.2 กระบวนการจัดทําแผนที่การใช้ที่ดิน
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 บุคลากรมีประสบการณ์และความชํานาญด้านการทํา W1 ขาดการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายและ
แผนที่การใช้ที่ดิน
สะดวกต่อการใช้งาน
S2 มีแผนการใช้ที่ดินในหลายระดับ

W2 ข้อมูลสํามะโนที่ดินด้านการเกษตรยังไม่
ครอบคลุมทั้งประเทศ

S3 มีทีมสํารวจและเครื่องมือที่สมบูรณ์เพียงพอใน
ระดับประเทศและภูมิภาค

W3 ปรับปรุงแผนที่การใช้ที่ดินไม่ทันเวลาตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

S4 มีองค์ความรู้ (KM) ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
S5 เป็นหน่วยงานที่มีการจัดทําข้อมูลสํามะโนที่ดินด้าน
การเกษตรเชิงแผนที่

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 ภูมิภาคอาเซียนให้การยอมรับในการเป็นผู้นําการ
ถ่ายทอดการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน

T1 รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านการจัดทําแผนที่สํามะโน
ที่ดินด้านการเกษตรที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง
ประเทศ (ทําเฉพาะเขตพัฒนาที่ดิน)

O2 นโยบายของรัฐเรื่องการใช้แผนที่ 1:4,000 เป็น
กรอบในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

T2 ไม่มีกฎหมายรองรับการใช้แผนที่ดิน

O3 รัฐบาลมีนโยบายการสํามะโนที่ดินด้านการเกษตร
สนับสนุนนโยบายด้านการผลิตและเป็นฐานข้อมูล
ด้านการชดเชยภัยพิบัติภาคเกษตรของรัฐใน
ระดับประเทศ
O4 นโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินสู่
ระดับภูมิภาคและระดับปฏิบัติการ
O5 หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับและเชื่อถือในข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินของกรมฯ
O6 ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีความ
ต้องการใช้แผนการใช้ที่ดิน
O7 เกษตรกรนําไปวางแผนการผลิตและการตลาดเชิง
นโยบาย
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T3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อม ทําให้ไม่เป็นไปตามแผนการใช้ที่ดิน
T4 เกษตรกรไม่ใช้ที่ดินตามแผนการใช้ที่ดิน
เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผล
ต่อการนําไปใช้ประโยชน์
T5 เกษตรกรนําข้อมูลไปใช้ได้ยาก
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1.3 กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร โดยไม่คดิ
ค่าบริการ
S2 มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินซึ่งสามารถบริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
S3 มีแผนการให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นในระดับตําบล
S4 มีการให้บริการเก็บตัวอย่างดินสําหรับนําไปวิเคราะห์ทุกหมู่บ้าน
S5 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ดินและมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
S6 มีมาตรฐานการวิเคราะห์ดินและการประกันคุณภาพดิน
S7 มีห้องปฏิบัตกิ ารที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ทุกด้าน ทัง้ เคมี
กายภาพ สิ่งแวดล้อม และจุลินทรีย์ เป็นกระบวนการซึ่งสามารถ
ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือการสังเกตการณ์
S8 มีข้อมูลผลวิเคราะห์ดินที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการดินแบบลดต้นทุน รวมทั้งสามารถใช้การกําหนด
กลยุทธ์ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
S9 มีข้อมูลผลวิเคราะห์ดินที่ครอบคลุมในการจัดทําชนิดของดิน

W1 ผลการวิเคราะห์ดินบางพื้นทีไ่ ม่ทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร
W2 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินยังขาดการแปลผลให้อยู่ใน
รูปแบบที่เกษตรกรสามารถเข้าใจง่าย
W3 การให้บริการยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของ
เกษตรกร
W4 เครื่องมือการวิเคราะห์ดินในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถวัดผลได้ครอบคลุมทุก parameter
W5 มีบุคคลากรไม่เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการ
W6 เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้ ความสามารถด้าน
เทคนิคการวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องมือรวมทัง้ การ
ตรวจสอบผลวิเคราะห์ และแปลข้อมูลผลวิเคราะห์

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 องค์การระหว่างประเทศสนับสนุนและให้ความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาผลงานวิจยั
O2 ภูมิภาคอาเซียนให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ให้การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ดิน
O3 นโยบายของรัฐให้ความสําคัญในการใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์
ดินเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การลด
ต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
O4 ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช

T1 เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เครื่องมือ
วิเคราะห์ดินทีม่ ีอยู่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง
T2 ผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลค่าวิเคราะห์ดินมาก
เกินความจําเป็นไม่สอดคล้องต่อการนําไปใช้ประโยชน์
T3 ขาดการนําข้อมูล ผลการวิเคราะห์ไปใช้อย่างบูรณา
การในแต่ละพื้นที่
T4 บุคลากรขาดแรงจูงใจและไม่กระตือรือร้นต่อการรับ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
T5 มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
T6 บุคลากรบางส่วนไม่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ
T7 ข้อมูลบางส่วนขาดการนําไปใช้อย่างบูรณาการ
T8 รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินยัง
ไม่มีแบบและมาตรฐานที่ดีพอ
T9 การให้คําแนะนําดินยังไม่มีต้นแบบที่ชัดเจน เช่น
ดินเค็ม ดินกรด
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1.4 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ ิน
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

W1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ยังไม่เพียงพอและตรง
ตามความต้องการของเกษตรกร

S2 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน

W2 ขาดการบูรณาการภายในหน่วยงาน ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

S3 มีหน่วยงานระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินทุกอําเภอ ทําให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินได้
อย่างทั่วถึง

W3 ข้อมูลการจัดการดินยังไม่ครอบคลุมทุกชนิดพืช
W4 ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบางพื้นที่ยังไม่มี
ความทันสมัย

S4 มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินครอบคลุมทั้งประเทศ สําหรับใช้ W5 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอด
ในการถ่ายทอดการพัฒนาที่ดิน
เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินกับบุคลากรรุ่นใหม่
S5 มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินที่ทันสมัย
เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย และเจ้าหน้าที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดข้อมูลได้ง่าย
S6 มีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับใช้เป็นเทคโนโลยีในการ
ถ่ายทอดให้หลากหลายประเภท
S7 มีสื่อการเผยแพร่สําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลาย
ช่องทาง

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต

T1 นโยบายเร่งด่วนและสําคัญมีมาก ทําให้บุคลากรของ
กรมฯ รับผิดชอบงานที่หลากหลายมากขึ้น

O2 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการผลิตพืชแบบอินทรีย์

T2 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติ ทําให้การ
ดําเนินงานให้บริการถ่ายทอด ไม่มีความสะดวกและ
เกิดความล่าช้า

O3 เกษตรกรยอมรับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
O4 เกษตรกร หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ เข้าถึง
ข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้ง่าย

T3 บริษัทเอกชน เข้าถึงการให้บริการในพื้นที่รวดเร็วกว่า
การทํางานของเจ้าหน้าที่กรมฯ
T4 เยาวชนในพื้นที่ ขาดความสนใจในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
สูงอายุ
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1.5 กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ํา
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรูว้ ิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้าํ ครอบคลุมมาตรการวิธีกลและวิธีพืช

W1 ขาดงานวิจยั ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา

W2 ขาดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
S2 มีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดินและน้าํ
อนุรักษ์ดินและน้าํ ให้บุคลากรรุ่นใหม่ ทําให้บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ําไม่เพียงพอ
กระจายทุกพื้นที่ตามความเหมาะสม และมีการจัดทํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้าํ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 547 เขต W3 ขาดการวิเคราะห์สภาพบางพื้นที่ก่อนทําระบบอนุรักษ์
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
W4 เจ้าหน้าที่บางพื้นทีข่ าดความรู้ความเข้าใจในการนํา
S3 มีการจัดทําพื้นที่สาธิตที่ประสบผลสําเร็จในการอนุรักษ์ดิน
ฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
และน้าํ เป็นจุดเรียนรู้สําหรับการศึกษาดูงาน
การจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างแหล่งน้าํ ใน
S4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนในการ
ไร่นานอกเขตชลประทาน ฯลฯ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้าํ ตามหลัก
W5 ขาดการประเมินผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของกิจกรรมด้าน
มาตรฐานวิชาการ เช่น งานด้านการพัฒนาแหล่งน้าํ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา
S5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้าํ

S6 ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยวิธีพืชเป็นกระบวนการที่ไม่
ซับซ้อน สามารถทําได้งา่ ยกรมฯ เช่น การปลูกหญ้าแฝก
และระบบการปลูกพืช สนับสนุนให้เกษตรกรอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
S7 มีระบบสารสนเทศในการออกแบบระบบอนุรกั ษ์ดินและน้าํ

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 รัฐบาลมีนโยบายสําคัญและเร่งด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหา T1 เกษตรกรในบางพื้นที่ไม่เห็นความสําคัญและขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ภัยแล้งการทําเกษตรแปลงใหญ่ และ Zoning ซึ่งสอดคล้อง
กับงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้าํ
T2 เกษตรกรบางพื้นที่ไม่สามารถดําเนินการจัดทํามาตรการ
O2 โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษ์ดินและน้าํ แบบวิธีกลได้เนือ่ งจากมีต้นทุนค่อนข้าง
สูง และต้องใช้หลักวิชาการในการออกแบบ
หลวง ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา
T3 เกษตรกรบางพื้นที่มีข้อจํากัดในการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
O3 หน่วยงานเอกชนให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ํา
เพิ่มขึ้น และมีการบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ

O4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
ภัยพิบัติดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของดิน ทําให้ประชาชนตื่นตัวในการ
อนุรักษ์ดินและน้าํ มากขึ้น

และน้าํ การสร้างแหล่งน้ํา เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ของ
ที่ดิน
T4 ภัยธรรมชาติท่เี กิดขึ้น ทําให้การดําเนินการในบางพื้นที่ไม่
เป็นไปตามแผน
T5 คุณสมบัติดนิ ในบางพื้นที่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
ภาคตะวันออกมีความสมบูรณ์ตา่ํ และเป็นดินทรายจัด ทํา
ให้เป็นปัญหาต่อการกักเก็บน้ํา
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1.6 กระบวนการปรับปรุงบํารุงดิน
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงบํารุง W1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแจกจ่ายปัจจัยการ
ผลิตล่าช้า การจัดสรรไม่ตรงกับความต้องการ
ดินหลากหลายด้าน ครอบคลุมสภาพปัญหาของดิน
ของเกษตรกร
S2 มีการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงบํารุง
ดินอย่างต่อเนื่อง
S3 มีแหล่งเรียนรู้และแปลงสาธิตสําหรับการศึกษาดูงานด้านการ
ปรับปรุงบํารุงดินที่ประสบผลสําเร็จ กระจายทุกพื้นที่

W2 งานวิจัยด้านการปรับปรุงบํารุงดินยังเป็นงานวิจัย
ในรูปแบบเดิม ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาใน
บางพื้นที่ได้

S4 มีการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตสําหรับการปรับปรุง W3 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบาง
พื้นที่ไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร
บํารุงดินที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา
W4 ขาดการประเมินผลและการวัดผลเชิงคุณภาพ
ของพื้นที่ให้แก่เกษตรกรครอบคลุมทุกจังหวัด
เช่น การวัดผลค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการ
S5 ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ที่พัฒนาจากงานวิจัยด้านปรับปรุงบํารุง
ปรับปรุงบํารุงดินด้วยปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ดิน เกษตรสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย เช่น การทําน้ําหมัก
W5 ในบางพื้นที่ขาดการวิเคราะห์ดินก่อนและหลัง
ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน

ชีวภาพ การทําปุ๋ยหมัก จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. ต่าง ๆ
S6 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การปรับปรุงบํารุงดินให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 กระทรวงฯ มีนโยบายสําคัญด้านการทําเกษตรอินทรีย์และ
การลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับกระบวนการปรับปรุง
บํารุงดินของกรมฯ

T1 งบประมาณที่ได้รับจากสํานักงบประมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต

O2 เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตมากขึ้นเนื่องจาก
ต้องการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตร

T2 เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตมาก และ
ยังคงรอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกรม
เพียงอย่างเดียวมากกว่าการดําเนินการเองอย่าง
ต่อเนื่อง

O3 ประชาชนให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารปลอดภัยจึงให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงบํารุงดินและการใช้ปัจจัยการ
ผลิตของกรมฯ
O4 ปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรจึงหันมาให้
ความสําคัญด้านการปรับปรุงบํารุงดินมากขึ้น
O5 สภาพอากาศแปรปรวนทําให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ทําให้เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญ
ในกิจกรรมด้านการปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
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T3 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง
บํารุงดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
T4 ภัยธรรมชาติ อาทิ ฝนตกหนัก ภัยแล้ง เป็นต้น ทํา
ให้การปรับปรุงบํารุงดินไม่ได้ผล
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2.กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกระบวนการสนับสนุนของกรมฯ ประกอบด้วย 7 กระบวนการ
ได้ แ ก่ กระบวนการจั ด ทํ า แผนและการติ ด ตามประเมิ น ผล การดํ า เนิ น งานกระบวนการบริ ห าร
งบประมาณ กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กระบวนการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 มีการจัดทําแผนงานอย่างมีระบบ โดยใช้ระบบแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ

W1 ข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทําแผนยังไม่เป็นระบบ

S3 มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

W3 ระบบติดตามและประเมินผลยังไม่เป็นมาตรฐาน
ไม่สามารถประเมินผลในภาพรวมได้ทุกกิจกรรม
เป็นรายปี

W2 กรมฯ ขาดการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรด้านการ
S2 ระบบการติดตามและประเมินผลมีหลากหลายช่องทาง
จัดทําแผน

W4 บุคลากรจบการศึกษามาจากหลากหลายวิชาไม่
สอดคล้องกับงานด้านการจัดทําแผนและการ
ติดตามประเมินผล

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 ภาครัฐมี พรบ. รองรับจัดทําแผนงานงบประมาณ

T1 นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อ
การจัดทําแผนงานระยะยาว

O2 กระทรวงเกษตรฯ มีการบูรณาการแผนงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ

T2 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ผ้ปู ระเมินภายนอกเป็น
ผู้ประเมินผลการดําเนินงานของกรมฯ

O3 รัฐบาลมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
O4 รัฐบาลมีนโยบายรองรับ
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2.2 กระบวนการบริหารงบประมาณ
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 มีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ

W1 ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยเบิกจ่าย
S2 กรมฯ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมทัว่ ถึงทุกกิจกรรม
W2 บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
S3 มีกรอบระบบการเบิกจ่ายเงิน
บริหารงบประมาณ
W3 ใบสําคัญคู่จ่ายยังปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกัน

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ ครม. ให้ยึดถือปฏิบัติ T1 มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทําให้มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน
O2 สํานักงบประมาณกํากับดูแลจําแนกประเภท
งบประมาณ

T2 นโยบายรัฐบาล วิธีการ ขั้นตอนในการอนุมัติ
งบประมาณมีการปรับเปลี่ยน

T3 เกษตรกรมีความต้องการที่มากกว่างบประมาณที่
จัดสรร
T4 สํานักงบประมาณขาดความเข้าใจในเหตุผลตาม
ความจําเป็นของการของบประมาณ
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2.3 กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
Strengths (จุดแข็ง)
S1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการตรวจสอบ
S2 มีการนําข้อกฎหมาย มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับ
การปฏิบัติงานมาใช้แบบจริงจัง
S3 กรมฯกําหนดคุณสมบัติบุคลากร ที่รับผิดชอบงาน
ตรงตามสายงาน

Weakness (จุดอ่อน)
W1 บุคลากรบางคนขาดความมั่นใจในการให้ความเห็นกับ
องค์กรในข้อกฎหมายและระเบียบ
W2 เพิ่มการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและระเบียบให้
มากขึ้น
W3 อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายมีจํานวน
ค่อนข้างน้อย

Opportunities (โอกาส)
O1 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการจัดการด้านกฎหมายและ
ระเบียบ

Threats (อุปสรรค)
T1 หน่วยงานภายนอก (สตง. ปปช. กรมบัญชีกลาง ฯลฯ) มี
การปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย

2.4 กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Strengths (จุดแข็ง)
S1 ผู้บริหารให้ความสําคัญ
S2 บุคลากรกรมฯ มีความสนใจประชาสัมพันธ์งานของ
หน่วยงาน
S3 มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ
S4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกรมฯ ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม
S5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

Weakness (จุดอ่อน)
W1 บุคลากรขาดความรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์
W2 ไม่มีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
W3 ระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในยังไม่ค่อยเป็น
ระบบที่ชัดเจน
W4 งบประมาณไม่ทั่วถึง
W5 ไม่มีระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
W6 ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

T1 เทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว ทําให้ยากต่อการควบคุม
O1 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเผยแพร่และ
และกลั่นกรองข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
O2 เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีความต้องการ
ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินมากขึ้น
O3 กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายที่สําคัญและเร่งด่วนในการ
ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วส่งผลให้เพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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2.5 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Strengths (จุดแข็ง)

S1 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ
S2 กรมพัฒนาที่ดินมีข้อมูลด้านทรัพยากรดิน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม สําหรับ
พืชเศรษฐกิจ ที่ทันสมัยและครอบคลุมทั้งประเทศ
S3 มีระบบ web application ,mobile application ที่
รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริการ
ประชาชน

Weakness (จุดอ่อน)

W1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมากกว่า
ร้อยละ 50% มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
W2 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
หน่วยงาน
W3 ข้อมูลบางระบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
W4 ขาดการประสานงาน(เชื่อมโยง)ระหว่างหน่วยผลิต
ข้อมูลกับ ศทส.

S4 มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านการเห็นชอบจาก
กระทรวง ICT
S5 มีแผนรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน จากภัยพิบัติซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
S6 มีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 นโยบาย ICT ของประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

T1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้อุปกรณ์ IT และ Software ที่มีอยู่
พัฒนาตามไม่ทัน
O2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมีราคาถูกลง
T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเจาะ
ทําให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง
ระบบ (Hacking) มีความซับซ้อนป้องกันยากขึ้น
O3 สํานักงานกพร.และสํานักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์
มีการตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ T3 มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Platform) ที่ต่างกัน
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ทําให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
IT
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
O4 มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งใน
และต่างประเทศ
O5 มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงาน
ภาครัฐในรูปแบบ Web Map Service
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2.6 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 มีระบบการรับบุคลากรตรงตามภารกิจของกรมฯ

W1 ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ชัดเจน

S2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
S3 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรมาใช้

W2 ไม่มีการนําระบบสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา
บรรจุและแต่งตั้งอย่างเต็มรูปแบบ

S4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

W3 ยังไม่มีระบบ succession plan
W4 ขาดระบบการใช้ KPI ที่มีประสิทธิภาพ

S5 บุคลากรมีองค์ความรู้ที่มีความสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กร

W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรยังไม่
ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภารกิจงาน
W6 ไม่มีระบบที่รักษาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง
W7 มีช่องว่างระหว่างช่วงอายุของข้าราชการมาก
W8 ไม่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
W9 ขาดการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะความรู้ด้านดิน

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กพ. เอื้อ
ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของกรมฯ
O2 สํานักงาน กพ. มอบอํานาจการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ส่วนราชการมากขึ้น

T1 สํานักงาน กพ. ขาดการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ
T2 นโยบายการพัฒนาข้าราชการของสํานักงาน กพ.
ยังไม่ให้ความสําคัญกับข้าราชการประเภททั่วไป

T3 ไม่มีกฎระเบียบรองรับเพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะ
O3 นโยบายของกระทรวงเกษตรฯในเรื่องการทํางานแบบ
เกิดขึ้นเมื่อนําระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นทําให้มีโอกาสในการ
บุคคลมาใช้ในองค์กร เช่น career path succession
พัฒนาบุคลากร
plan
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2.7 กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
Strengths (จุดแข็ง)

Weakness (จุดอ่อน)

S1 กรมฯ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งผลต่อความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์

W1 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กร และขาดทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้

S2 บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
S3 ผู้บริหารให้ความสําคัญและร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์

W2 บุคลากรบางส่วนยังไม่เห็นความสําคัญของงาน
ด้านพัฒนาองค์กร
W3 หน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่
สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 รัฐบาลให้ความสําคัญในด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพในระดับกระทรวง กรม แบบเข้มข้น

T1 สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่มีความชัดเจนในทิศทางและ
แนวทางการดําเนินงาน

O2 สํานักงาน ก.พ.ร. มีการใช้รางวัลเป็นเครื่องมือในการ T2 กรอบการประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. มีความ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการที่มีการปรับปรุงกระบวนการ
ล่าช้า ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในการบริหารเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ
O3 สํานักงาน ก.พ.ร. มีระบบและเครื่องมือใหม่ๆ สําหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4.1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ :

อนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ฟื้นฟู
และปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ต่ างๆ ที่ กรมฯ ได้ คิดค้ น วิ จั ย และนํามาพั ฒนาต่ อยอด
สําหรับแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการผลิตพืช และเป็นการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การสํ ารวจ วิ เคราะห์ จํ าแนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น วาง
แผนการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของดิน โดยให้มีการ
ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นได้ อย่ างถู กต้ องมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ยาวนาน

การมีส่วนร่วม

:

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ หมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และการเผยแพร่องค์ความรู้
วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อเป็น
กลไกในการขั บเคลื่ อนงานพั ฒนาที่ ดิ นและนํ าไปพั ฒนา
ต่อยอด มีการเผยแพร่ส่สู าธารณะอย่างกว้างขวาง
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พันธกิจ
1. สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้
เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดิน เพื่อกําหนดแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมทั้งกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟูปรับปรุง
บํารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการพั ฒ นาที่ดิ น สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

อํานาจหน้าที่
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และจําแนกดิน เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การ
กําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานภาพการ
ใช้ที่ดิน
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4. ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้าํ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพื่อ
เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการใช้ การพั ฒ นาการผลิ ต การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
การเกษตรและอื่นๆ
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๑๐๗

อํานาจหน้าที่ (ต่อ)
6. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย
หมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน คือ THAI LDD
THAI LDD คือ

T เชื่อมั่น

H สุขสันต์

A สําเร็จ

L เรียนรู้

D พัฒนา

D ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)
T = Trust
H = Happiness
A = Accomplishment
I = Integration

I บูรณาการ

คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ
คนในองค์กรทํางานอย่างมีความสุข
คนในองค์กรทํางานได้ประสบผลสําเร็จ
คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
L = Learning
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
D = Developing
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
D = Delighting
เป็นองค์กรแห่งความปิติยินดี เข้ามาในกรมฯ แล้วมีความสุข
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๑๐๙

เป้าหมาย
1. ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
2. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
3. ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี
4. องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
5. องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
2. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
3. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์
4. อัตราส่วนของการใช้ป๋ยุ เคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง
5. ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
6. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
7. จํานวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ
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4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจ
จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ด้านการสํารวจจําแนกดิน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย
1.2 เพื่อให้หน่วยงานและนักวิชาการภายนอกนําข้อมูลการสํารวจและจําแนกดินไปใช้
และพัฒนาต่อยอด
1.3 เพื่อให้เกษตรกรนําฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน
2.2 ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2.3 จํานวนครั้งของการขอรับบริการข้อมูลทรัพยากรดิน
2.4 ร้อยละของระยะเวลาในการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินลดลง
2.5 ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด
2.6 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนําฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ในพื้นที่การเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พยากรดิ น ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
เกษตรกร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง เหมาะสม
และครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกชนิดพืช
3.3 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ด้านข้อมูลดินและการพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน
4.2 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทําแผนที่ดินความแม่นยําสูง
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
4.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ที่ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานคู่มือ
ประชาชนของกรมพัฒนาที่ดินทันต่อความต้องการ
1.2 เพื่อให้หน่วยงานและนักวิชาการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และ
นําไปใช้ประโยชน์ และ/หรือพัฒนาต่อยอด
1.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําผลวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ดินให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือประชาชนของกรมพัฒนา
ที่ดิน
2.2 จํานวนชุดตรวจสอบดินที่ได้รับการพัฒนา
2.3 ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด
2.4 ร้อยละของเกษตรกรในการนําผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรใน
การนําไปใช้ประโยชน์
3.2 ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับบริการ
สามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช
4.2 การจัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิง่ แวดล้อมดิน
ในพื้นทีเ่ กษตรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
4.3 พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนามอย่างง่าย (LDD Test Kit)
4.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน ให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ
หมอดินอาสา
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักของเกษตรกรต่อองค์ความรู้ด้านดิน และการ
นําผลตรวจสอบดินไปใช้อย่างลดต้นทุนการผลิต

ด้านการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินให้ครอบคลุม
และรวดเร็ว
1.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยํา ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด
1.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
1.4 เพื่อให้เกษตรกรยอมรับคําแนะนําด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. ตัวชี้วัด
2.1 กําหนดเวลาในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินลดลง
2.2 ร้อยละของเกษตรกรทีม่ ีความเข้าใจแผนการใช้ที่ดินในระดับมากและนําไปใช้
ประโยชน์
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลต่อแผนการใช้ที่ดิน

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
3.2 ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับตําบล ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร
สําหรั บใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่ทางการเกษตรได้อย่ างเหมาะสมเพื่ อเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตรและเพิ่มรายได้
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3.4 พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/สํารวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้

เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําและทันสมัย
3.5 สร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลางเพื่องานพัฒนาที่ดิน (LDD One Map)
4.2 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์แผนการใช้ที่ดิน
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ที่ดินให้มีความแม่นยําและทันสมัย
4.4 ประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ที่ดินในการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน
4.5 จัดทําฐานข้อมูลในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1.3 เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย สํ า หรั บ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
2.2 ร้ อยละของผลงานวิ จั ยที่ สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในภาคการเกษตรอย่ างเป็ น
รูปธรรม
2.3 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมด้ านการพั ฒนาที่ ดิ นที่
เกษตรกรนํ าไปปฏิ บั ติ ได้ ง่ ายลงทุ นต่ํ า เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต ลดต้ นทุ นการผลิ ตทาง
การเกษตร
3.2 การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและ
สามารถ นําไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
3.3 บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ให้มีการจัดเก็บและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ช าการให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในลักษณะองค์รวม
4.2 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแต่ละด้าน เพื่อสร้างผลงานวิจัยในเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
4.3 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย และเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยัง่ ยืนด้วยการฟื้นฟู
ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ํา
ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 เพื่อส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบํารุงดินให้เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
แพร่หลาย
1.3 เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเกิ ด การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินได้รับการถ่ายทอดสู่เกษตรกรตาม
เหมาะสมกับพื้นที่
2.2 จํานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มขึ้น
2.3 ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูปรับปรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ง่ายต่อการปฏิบัติ
3.2 พัฒนาคู่มือด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดินทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
3.4 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ในพื้ น ที่ทํ า การเกษตรอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 จัดทําคลังความรู้การปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
4.2 ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย
4.3 การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาของดิน
4.4 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถ
นําไปปฏิบัติได้เกิดการลงทุนต่ํา
1.2 เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.3 เพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําให้มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
1.4 เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเกิ ด การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.5 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
1.6 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้ อยละของเกษตรกรนํ าความรู้ ด้ านการอนุ รั กษ์ ดิ น และน้ํ าไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อ
การเกษตร
2.2 ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
2.3 ร้ อยละของพื้ นที่ ไ ด้ รั บการจั ดทํ าระบบอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ํ า ได้ อย่ างถู กต้ องและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.4 ร้อยละของแหล่งน้ําที่ก่อสร้าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.5 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ํา
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ
3.2 ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา
3.3 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.4 พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบมีส่วนร่วม
4.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ําที่ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ
4.3 พัฒนาระบบช่วยตัดสินในการวางแผนการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
4.4 จัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา
4.5 สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินโดยใช้วิธีพืชและวิธีกล
4.6 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
4.7 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
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๑๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร
และภาคีเครือข่าย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒนาศั ก ยภาพของหมอดิ น อาสา หมอดิ น น้ อย เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร และภาคีเครือข่ายให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
1.2 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
ด้านการพัฒนาที่ดิน
1.3 เพื่อพัฒนาหมอดินอาสา และเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินทีม่ ี
ต่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ
2.3 ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับจากหมอดินอาสาไปปฏิบตั ิตาม
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง และสามารถนํา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้
3.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลักวิชาการให้เป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ (smart farmer)
3.3 เสริ มสร้ างความมั่ นคงในการประกอบอาชี พเกษตรกรรมและขยายผลการทํ า
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
4.2 บูรณาการความรู้ระหว่างหมอดินอาสาและนักวิชาการเพือ่ ให้เกิดนวัตกรรม
4.3 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั เครือข่ายด้าน
การพัฒนาทีด่ ิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในการนําไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
และเกษตรนําไปพัฒนาในพื้นที่ทางการเกษตร
1.2 เพื่อให้หน่วยงานทั้งในและ/หรือ นอกประเทศยอมรับและนําเทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
1.3 เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรทํ า การเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ รั บ ผลผลิ ต ที่
ปลอดภัยจากสารเคมี
1.4 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและ/หรือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินสามารถนําเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินไปถ่ายทอดได้และนําไปปฏิบัติได้
2.2 ร้อยละของนักวิชาการและนักวิจยั ได้รับความพึงพอใจจากการนําความรู้และ
ข้อมูลผลงานวิจัยของกรมไปใช้ประโยชน์
2.3 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและ/หรือลดต้นทุนทางการเกษตรจาก
การใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
และครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3.2 สนับ สนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3.3 เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ กษตรกร
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
และครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์
4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทีด่ ิน
ด้านการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดทําแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
1.2 เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและทันสมัย
1.3 เพื่อประเมินผลโครงการให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของ
กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนระบบการจัดทําแผนงานและติดตามประเมินผลที่ได้รบั การพัฒนา
2.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการเรียกใช้ระบบ
2.3 ร้ อ ยละของผลการประเมิ นโครงการสามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ต่ อการดํ าเนิ น
กิจกรรมของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทําแผนงาน การติดตามงาน และประเมินผล
โครงการของกรมฯ
3.3 พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงงาน และ
นําไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การสร้างเครือข่ายด้านแผนงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทํายุทธศาสตร์
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ด้านการบริหารงบประมาณ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณประจําปี
2.2 ร้อยละของข้อผิดพลาดการโอนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.3 ร้อยละของหน่วยงานสามารถบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ร้อยละของความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
2.5 ร้อยละของใบสําคัญคู่จ่ายที่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกําหนด
2.6 ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการของกระบวนการเบิกจ่ายเงินภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พั ฒ นาโปรแกรมของระบบการควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ย
เบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบทานกับการใช้จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเป็นการ
ควบคุมในแต่ละผลผลิต กิจกรรม/โครงการ
3.2 จัดทําคู่มือการจัดทําใบสําคัญการเบิกจ่ายที่ถกู ต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย
ข้อบังคับ
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนางานด้ า นการจัดทําแผนการใช้ จ่ า ยเงิ นงบประมาณ ติ ดตาม เร่งรั ด และ
ตรวจสอบ
4.2 พัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้านการบริหารงบประมาณ
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ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด การด้ า นกฎหมายและระเบี ย บให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบไปใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจของกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํ า นวนชุ ด องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
2.2 ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รบั การถ่ายทอดความรู้นําไปปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้าน กฎหมายและระเบียบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.2 พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบให้กับบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติได้
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การถ่ า ยทอดความรู้ด้า นกฎหมายเพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
4.2 การพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยด้วยกฎ ระเบียบราชการ

124

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้มีข้อมูลข่าวสารด้านการ
พั ฒ นาที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั น เวลา เป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้ นของผู้ รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ ดินผ่าน
Social Media เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2.2 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดิน
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่ดิน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.2 พัฒนาและเพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผู้รบั บริการ
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น ให้
ครบถ้วนและครอบคลุมในทุกมิติ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน GIS การพัฒนาที่ดินให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้บริการบนระบบ WMS
1.3 เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อรองรับ Internet of Things
(IOT)
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2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการพัฒนา
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ร้อยละ(เฉลี่ย)ผลสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 จํานวนข้อมูลด้านพัฒนาทีด่ ินทีใ่ ห้บริการบนระบบ WMS
2.5 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผู้รับบริการทีน่ ําข้อมูลไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกมิติ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้บริการบนระบบ
Web Map Service ประกอบด้วย 1.ข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด/ภาค/
ประเทศ 1:250,000 2.ข้อมูลดิน 3.ข้อมูลภัยพิบัติ (ข้อมูลดินถล่ม น้ําท่วม พื้นที่
ภัยแล้ง) 4.ข้อมูลการจัดทําเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) 5.ข้อมูลออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน
1:4,000
3.3 วางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกสํานักงาน
3.4 วางระบบ Security เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก
3.5 โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้เข้าสู่มาตรฐาน ICT
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน
ICT สําหรับบริการบนระบบอินเตอร์เน็ต
4.2 จัดการคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)
4.3 ศึกษาวิจัยโมเดลการทําการเกษตรแบบแม่นยําระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนด
ความเหมาะสมของดิ น กั บ พื ช การจั ด การดิ น การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น และการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ฯลฯ เป็นรายบุคคลผ่านแอฟพลิเคชั่น
4.4 จัดทําแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลงระบบเก็บข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูล
ดินและน้ําจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และโดรน (Drone)
4.5 บูรณาการข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
4.6 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
4.7 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและหมอดินอาสาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
4.9 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและทัดเทียมกับส่วนราชการอื่นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
1.2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเพื่อให้
สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศขององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น IDP การ
วิเคราะห์ Workload/ Training Road Map เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความผูกพันในองค์กร
1.4 เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และ
การสร้างช่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ตัวชี้วัด
2.1 ระยะเวลาของการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตามสมรรถนะประจํ า
ตําแหน่งประจําปี
2.2 จํานวนรายงานสมรรถนะประจําตําแหน่งของกรมพัฒนาที่ดิน
2.3 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจําตําแหน่ง
2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีต่อฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล
2.5 ร้อยละความสําเร็จของแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2.6 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.7 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้สอดคล้องกับ JD
3.2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
3.3 พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ
3.4 จัดทําแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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3.5 พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.6 จัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้สอดคล้องกับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)
และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
4.2 จัดทําระบบ Training Road Map กรมพัฒนาที่ดิน
4.3 วิเคราะห์อัตรากําลัง (Workforce Analysis) และจัดทําแผนอัตรากําลังกรมพัฒนาที่ดิน
4.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4.5 พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ.

ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เป็นสากล
1.2 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
ภารกิจกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA Version 2.0
2.2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA Version 2.0
จากสํานักงาน ก.พ.ร.
2.3 ร้อยละความสํา เร็จ ในการปรั บปรุงโครงสร้ างบทบาทภารกิ จของหน่วยงานให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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๑๒๙

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของกรมให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
4.2 ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตาม
กรอบการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.3 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ส่วนที่ 5
แผนที่ยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยง

๑๓๑

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๑๓๓

๑๓๔

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๑๓๕

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ 6
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี
ของกรมพัฒนาทีด่ ิน
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ไร่
ไร่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คงและการต่างประเทศ

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

139

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ

ชนิดพืช

ชนิดพืช

ไร่

2.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ไร่

ไร่

โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพืน้ ทีน่ าร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน

ไร่

ไร่

ไร่

1.9.3 แผนงานรองขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.9 แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไร่

ราย

รวมทั้งสิ้น

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไร่

5

5

78,125

94

94

94

32,334,700

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

30,000

782,424

32,364,700

5

5

121,500

100

100

100

60,121,500

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

35,000

882,424

60,156,500

5

5

121,500

100

100

100

60,121,500

882,424

60,121,500

ปี 2562

ปี 2561

นับ
ปี 2560

เป้าหมายการดําเนินงาน

หน่วย

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์จัดสรร / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี

5

5

121,500

100

100

100

60,121,500

882,424

60,121,500

ปี 2563
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ไร่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

140
ไร่
ระบบ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

ราย

ไร่

ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาทีด่ ิน

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

แห่ง

แห่ง

2.1.8 แผนงานรองพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว(Green Agriculture City)

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)

กิจกรรมหลักที่ 1 ธนาคารปุย๋ อินทรีย์

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

ศูนย์

ศูนย์

โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แห่ง

แห่ง

ไร่

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

โครงการเกษตรอินทรีย์

ไร่

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 1.1 โครงการหลวง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ไร่

782,424

1

30,000,000

30,000,000

32,256,575

32,256,575

154

154

882

882

17

17

10,000

10,000

57,175

57,175

10,950

10,950

882,424

1

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

154

154

882

882

10,000

10,000

100,000

100,000

11,500

11,500

882,424

1

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

154

154

882

882

10,000

10,000

100,000

100,000

11,500

11,500

ปี 2562

ปี 2561

นับ
ปี 2560

เป้าหมายการดําเนินงาน

หน่วย

โครงการพัฒนาพื้นที่พื้นที่โครงการหลวง

ยุทธศาสตร์จัดสรร / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

882,424

1

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

154

154

882

882

10,000

10,000

100,000

100,000

11,500

11,500

ปี 2563
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ราย
ไร่

ทางสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมหลักที่ 3.5 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่ดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวติ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพดินในพืน้ ทีจ่ ัดการปัญหาทีด่ ินทํากิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดินทํากิน

จากภายใน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดงามเหลือ่ มล้ํา และสร้างการเจริญเติบโต

กิจกรรมหลักที่ 3.6 สร้างนิคมการเกษตร

แห่ง

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

แห่ง

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

และลดโลกร้อน

ไร่

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ

ไร่

แห่ง

กิจกรรมหลักที่ 2.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ ิน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงคุณภาพดิน

ราย

กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
ไร่

ไร่

กิจกรรมหลักที่ 2.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้าํ ได้รับการพัฒนา

ราย

204

28

28

28

28

20

17,500

100,000

1,000,000

22,500

1,024,300

192,275

2,256,575

2,400

82,424

167,250

700,000

215

28

28

28

28

20

23,000

100,000

1,000,000

17,500

1,021,990

191,650

2,254,140

4,830

82,424

167,250

800,000

220

28

28

28

28

20

23,000

100,000

1,000,000

17,500

1,021,990

191,650

2,254,140

5,674

82,424

167,250

800,000

ปี 2562

ปี 2561

นับ
ปี 2560

เป้าหมายการดําเนินงาน

หน่วย

กิจกรรมหลักที่ 2.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ยุทธศาสตร์จัดสรร / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

220

28

28

28

28

20

23,000

100,000

1,000,000

17,500

1,021,990

191,650

2,254,140

5,674

82,424

167,250

800,000

ปี 2563
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แห่ง

แห่ง

รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

อัตรา

อัตรา

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7.1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

อัตรา

แห่ง

แห่ง

7. รายการค่าดําเนินงานภาครัฐ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าํ

โครงการพัฒนาแหล่งน้าํ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าํ

บ่อ

บ่อ

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้างแหล่งน้าํ ในไร่นานอกเขตชลประทาน

แห่ง

แห่ง

แห่ง

3,516

3,516

3,516

3,516

3,516

197

197

44,000

44,000

7

7

204

3,738

3,738

3,738

3,738

3,738

200

200

50,000

50,000

15

15

215

3,738

3,738

3,738

3,738

3,738

200

200

50,000

50,000

20

20

220

ปี 2562

ปี 2561

นับ
ปี 2560

เป้าหมายการดําเนินงาน

หน่วย

กิจกรรมหลักที่ 2 การก่อสร้างแหล่งน้าํ ชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าํ ชุมชน

5.4 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ยุทธศาสตร์จัดสรร / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

3,738

3,738

3,738

3,738

3,738

200

200

50,000

50,000

20

20

220
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ส่วนที่ 7
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกรมฯและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาทรัพยากรดินและการพัฒนาภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ ซึ่ง
การบริ หารจั ดการแผนยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิ บั ติ จะต้ องมี ความเชื่ อมโยงกั นในระดั บต่ างๆ ตั้ งแต่
ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ แผนพั ฒนาการเกษตร และ
แผนปฏิ บัติ การตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และระบบการจั ดสรรงบประมาณที่มี ประสิทธิ ภาพที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและผลของการพัฒนา
อย่างแท้จริง
สําหรับแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สภาวการณ์ของโลก
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการทบทวนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา
ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) นําประเด็ นปั ญหา
อุปสรรคมากําหนดเป็นตัวนํา คํานึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติที่ได้กําหนด
เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้ อม ให้มี ความเชื่อมโยงกัน เรี ยกว่ า เป้ าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยื น หรื อ Sustainable
Development Goals (SDGs) ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจึงให้ความสําคัญกับ
การดําเนินงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการถ่ายทอดจากระดับ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
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7.1 กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
7.1.1 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตร เป็นกรอบแนวทางการแปลงนโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
7.1.2 กําหนดกิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนา โดยมุ่ง
ประเด็นปัญหาของสภาพพื้นที่เป็นตัวนํา (Area Approach)
7.1.3 กระจายการพัฒนาลงสู่ระดับพื้ นที่ และระดั บหน่ วยงาน โดยยึ ดหลั กการพั ฒนาพื้ นที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation: AFP) กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบระดับกอง/สํานัก
ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สําหรับเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและขับเคลื่อน เพื่อเป็นจุด
เชื่อมโยงการพัฒนาจากพื้นที่ชุมชนสู่ระดับกรมฯ และระดับกรมฯสู่พื้นที่ชุมชน
7.1.4 นําเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลไปสู่พื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชน
7.1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการจากแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตร
แผนปฏิบัติการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และระบบการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ

7.2 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
7.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน
สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญและมีความ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ โดย จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางที่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชนระดับชาติและท้องถิ่น จัดทํากิจกรรมที่มีความทันสมัยและ
เข้าใจง่าย
7.2.2 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การพั ฒนาบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารจั ดการด้ านทรั พยากรที่ ดิ นให้ เป็ น
มืออาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศ มีการส่งเสริมและมุ่งเน้น ปลูกจิตสํานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน การถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปสู่ชุมชนในระดับพื้นที่ สามารถให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ
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2) พัฒนากระบวนการทํางาน เสริมสร้างจูงใจในการทํางานให้แก่ข้าราชการ การปรับปรุง
โครงสร้างการทํางานที่ซับซ้อน การพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการวิเคราะห์
การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและการบูรณา
การในระดับพื้นที่
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
ในทุกสาขาให้ทันสมัย เป็นสากล เป็นที่ยอมรับ และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เป็นเอกภาพ สนับสนุนการเข้าถึง
และให้บริการข้อสารสนเทศ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการบูรณาการ
เข้าถึงข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
7.2.3 การบูรณาการเพื่อเกิดความเชื่อมโยงระหว่างแผน
การบูรณาการการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการกับ
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน นําไปสู่การกําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน โดยเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตร แผนของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่ วนภู มิ ภาค หน่ วยงานท้ องถิ่ น รวมถึ งแผนภาคี ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งต้ องอาศั ยหน่ วยงานในจั งหวั ดช่ วยกั น
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และสนับสนุนการบูรณาการร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานระดับต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลางระดับสํานัก/กองลงสู่กลุ่ม/ฝ่าย ลงสู่ระดับบุคคล และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคระดับ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/ศูนย์ศึกษาฯ ลงสู่สถานีพัฒนาที่ดิน/กลุ่ม/ฝ่าย ลงสู่ระดับบุคคล พร้อมทั้งบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับกลาง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ระดับจังหวัด เช่น
สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ด สํ านั กงานประมงจั งหวั ด สํ านั กงานปศุ สั ตว์ จั งหวั ด อุ ตสาหกรรมจั งหวั ด
สถาบั นการศึ กษา เป็ นต้ น ระดั บท้ องถิ่ น ได้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รวมถึ งอาสาสมั ครด้ าน
การเกษตร ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในกระบวนการถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชื่อมโยง
ทั้งกระบวนการ
2) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันของ
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
3) กําหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน ในการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ
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7.2.4 ความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง
สร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ดังนี้
1) ภาคีราชการ ความร่วมมือจากส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม องค์กรของภาครัฐ
รวมถึงสภาเกษตรแห่งชาติ ในการรับรู้และเชื่อมโยงการทํางานกับแผนพัฒนาการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อเกิดการบูรณาการและสอดรับกับการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้ าใจแก่ หน่ วยงานที่ เป็ นแหล่ งของงบประมาณ เพื่ อสนั บสนุ นการดํ าเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ตาม
แผนพัฒนาการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกํากับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ให้คํานึงถึงเป้าหมายของการ
พัฒนาร่วมกัน และกระจายอํานาจลงสู่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนการ
ทํางานในระดับพื้นที่
2) ภาคเอกชน การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
โดยภาคเอกชนจะเข้ ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการดํ าเนิ นงานของภาครั ฐที่ เหมาะสม หรื อกิ จกรรมที่
ภาคเอกชนมีศักยภาพในการดําเนินการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนอํานาจ/ภารกิจกิจบางส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปยังภาคเอกชน เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ อาทิ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตลอดจนมี
ส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยากรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตแทนการ
เพิ่ ม การใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต ภาคเอกชนยั ง เป็ น แกนกลางในการเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมในภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ภาคเอกชนควรต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบจ่อ
สังคม ชุมชน ผู้รับบริการ และมีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ
3) เกษตร/ประชาชน การน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นหลั กในการดํารงชี วิต
เพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพตนเอกปละครอบครัวอย่างพอเพียง ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกพร้อมร่วมรับรู้
ทําความเข้าใจและเข้าร่วมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน แผนจังหวัด ในระบบพื้นที่ แผนพัฒนาการเกษตร
และแผนยุทธศาสตร์กรมฯ เพื่อจัดทํากิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาระดับชาติ สามารถนําแนว
ทางการพัฒนาไปปรับใช้ในในการประกอบอาชีพ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรู้
จากสื่อต่างๆ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนา
4) สถาบันการศึกษา เป็นแหล่งให้ความรู้ในแขนงต่างๆ สร้างศักยภาพและกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุ่มวัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สนับสนุนใน
การถอดบทเรียน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ในท้องถิ่น โดยการพิสูจน์
ตามหลักวิชาการ นําความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาปรับปรุงผสมผสานกับองค์ความรู้ แบบสมัยใหม่ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ การติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจจะเข้ามามี
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ผลกระทบต่อภาคเกษตร เช่น การตรวจสอบทางด้านพันธุกรรม การดัดแปลงทางพันธุกรรม ตลอดจนเป็น
แหล่งเผยแพร่แนวคิด การวิจัย วิธีการปลูกฝังทัศนคติ แลจริยธรรม
5) สถาบันเกษตรกร ซึ่งเกิดจาการรวมตัวของเกษตรกรเข้าเป็นกลุ่ม ในการดําเนินกิจกรรม
ด้านการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิต การแปรรูป ธุรกิจเกษตร และการตลาด ซึ่งนอกจากจะมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานของกลุ่มให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์
สถาบันเกษตรกรยังมีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดการยอมรับในนโยบายและ
แผนงานตามที่ได้กําหนดไว้ โดยพื้นฐานของการรวมกลุ่ม สถาบันเกษตรกร สามารถสนับสนุนที่เป็นสมาชิก
ในความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องจนถึงการพัฒนาแปรรูปสามารถเชื่อมโยงกับโซ่อุปทาน ขยาย
ตลาดจากระดั บชุ มชนไปสู่ตลาดเมื อง ตลาดค้ าปลี ก/ค้าส่ งสมัยใหม่ และตลาดส่ งออก โดยให้ สถาบัน
เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง/กลไกหลักในการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา
6) สื่ อมวลชน โดยผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ กระตุ้ นให้ สั งคมไทยร่ วมมื อร่ วมใจพั ฒนาด้ าน
การเกษตรเห็นคุณค่าของเกษตรและเกษตรกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดําเนินงาน ให้
ประชาชนและหน่ วยงานต่างๆ ร่ วมตรวจสอบการดําเนิ นกิ จกรรมภายใต้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯ
สะท้อนเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชน และชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ภาคการเมือง ถือเป็นภาคส่วนที่สําคัญในเรื่องของการกําหนดนโยบายของรัฐ โดยการ
นําแผนพัฒนาการเกษตรประกอบการกําหนดเป็นนโยบายด้านการเกษตรของพรรคการเมือง ซึ่งจะส่งเสริม
ให้การวางแผนยุทธศาสตร์กรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายด้านการเกษตรของพรรคการเมือง
นอกจากควรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน แล้วยังควรมี
แนวคิดในเรื่องนโยบายในการแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรอย่างครบวงจรที่มีความยัง่ ยืนมากกว่านโยบาย
หรือมาตรการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควรสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรให้มี
ความเป็นธรรม และยั่งยืนมากขึ้น

7.3 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
7.3.1 การใช้ LDD Excellent Model เป็นรูปแบบในการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน จัดการความรู้ และระบบสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่และภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรดินของประเทศไทย
ให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้ดําเนินงานสํารวจ
ดินและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Classification) การ
จัดทําฐานข้อมูลแผนที่ดินและสารสนเทศดิน (Soil Mapping and Soil Information) โดยเฉพาะด้านการ
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เกษตรกรรม การติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานภาพทรัพยากรดิน (Monitoring and Evaluation)
ตลอดจนการวิเคราะห์ดิน (Soil Analysis) เพื่อการให้คําแนะนําการจัดการดินและพืชอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย ทําให้ทราบสถานภาพทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน
และปัญหาการใช้ทรัพยากรดิน จากการสํารวจและจัดทําแผนที่ดินและการใช้ที่ดินของประเทศไทย พบว่า
ประเทศไทยมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 320.67 ล้านไร่ เป็นพื้นที่กษตรกรรมประมาณ 178.6 ล้านไร่
จากเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่เกษตร (Zoning) สามารถจําแนกดิน
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มดินดีไม่มีข้อจํากัดในการผลิตพืช เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงดินไม่มี
ข้อจํากัดในการผลิตพืช ควรส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร จํานวน 43.6 ล้านไร่ 2) กลุ่มดิน
มีข้อจํากัดแต่คุ้มค่าต่อการลงทุน มีความเหมาะสมปานกลาง-น้อย ควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช
จํานวน 90.3 ล้านไร่ 3) กลุ่มดินไม่เหมาะสมในการผลิตพืช จํานวน 0.9 ล้านไร่ จําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการผลิตกสิกรรมให้เหมาะสมกับดิน และ 4) กลุ่มดินปัญหา (Problem Soils) จํานวน
43.8 ล้านไร่ ได้แก่ ดินเค็มจัด ดินเปรี้ยวจัด ดินตื้น ดินกรด ดินทรายจัด และดินอินทรีย์ จําเป็นต้อง
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและการจัดการดินปัญหา
การบริหารจัดการดินทั้ง 4 กลุ่มนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ใช้ระบบ LDD Excellent Model
เป็นรูปแบบในการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงผลการดําเนินการ จัดการความรู้ และระบบสารสนเทศ เพื่อ
นําไปสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Monitoring ข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ข้อมูลสถานการณ์ด้านดิน สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก กฎ ระเบียบ พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ความต้องการของเกษตรกร /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลผลการดําเนินงาน ข้อมูล
เชิงพื้นที่ และองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 2) Analysis คือ ข้อมูลและสารสนเทศจากการ
Monitoring ทั้งหมด มาวิเคราะห์ 3) Synchronize หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นแล้ว นํามาสังเคราะห์
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี การปฏิบัติงานประจําวัน
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 4) Develop จัดทําระบบการวัดและการรายงานโดยกําหนด KPI
และ สารสนเทศ ระดับกรม/สํานัก/กอง/ บุคคล และพัฒนาเป็น Data Warehouse ระบบงานและระบบการ
รายงาน และ เครือข่าย 5) Achievement นําไปสู่การบรรลุผลความสําเร็จโดยดําเนินการขับเคลื่อนผ่าน
กระบวนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินการ (ระยะยาว ระยะสั้น และ ระยะเร่งด่วน) การรายงานผลการ
ดําเนินงาน การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการ 6) Sharing & Warning การแลกเปลี่ยน/การ
เรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามลําดับ จาก Information Knowledge Innovation Best Practice และ
การเตือนภัย ด้านภัยแล้ง ดินถล่ม น้ําท่วมขังในพื้นที่ทําการเกษตร และสถานการณ์ด้านไฟไหม้ในพื้นที่
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เกษตรกรรม (Hotspot) 7) Evaluation เป็นการประเมินผลการดําเนินงานจากวงล้อภายใน-ภายนอก
LDD Excellent Model เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงนําไปสู่การบริหารจัดการเพื่อการ
คาดการณ์และการป้องกันในอนาคต ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช้ LDD Excellent Model
7.3.2 การวัดผลการดําเนินการ
กรมพัฒนาที่ดิน ใช้ Balance Scorecard (ภาคผนวก 2) เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
และประเมินผลทั่วทั้งองค์การ โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กําหนดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ 1 ปี กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานแต่ละ
ระดับเริ่มตั้งแต่ “คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน” ในระดับองค์การ ซึ่งจะสะท้อนผลลัพธ์
ตามภารกิจหลัก และเป็นตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ หลังจาก
นั้นได้ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด (Cascade Deploy) ลงสู่ระดับ กอง/สํานัก โดยจัดทํา “คํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน” (IPA : Internal Performance Agreement) สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้ วัดระดับกรม และมี การถ่ ายทอดตัวชี้ วัดลงสู่ระดั บ กลุ่ม/ฝ่าย จนถึงระดั บ บุคคลด้ วยเครื่องมื อ
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Individual Scorecard ทําให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งด้านผลผลิต (output)
และ ผลลัพธ์ (outcome) ได้ทุกระดับครอบคลุม 4 มิติประกอบด้วย มิติภายนอก จะวัดผลทั้งด้าน
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และประเมินคุณภาพการให้บริการควบคู่กันไปด้วย
ส่วนมิติภายในเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เน้นวัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและวัดผล
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในภาพรวม
กรมพัฒนาที่ดิน มีระบบวัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวชี้วัด 3
ระดับ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดระยะยาวเพื่อวัดผลสําเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน
จะเป็นผู้วัดผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ทุก 1 ปี และ 4 ปี
2) ตัวชี้วัดระยะสั้น เป็นการวัดผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA ซึ่งเป็นการวัดผลรายกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดําเนินงานและคณะกรรมการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานจะเป็นผู้ติดตามผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
3) ตัวชี้วัดผลโครงการสําคัญเร่งด่วน (Flagship Project) เป็นการวัดผลโครงการ
สําคัญ เร่ งด่ ว นตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงการสํ าคั ญ
เร่งด่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แล้วแต่สถานการณ์ของประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะ
เป็นผู้วัดผลงานเป็นรายวันและรายสัปดาห์
สําหรับความถี่ในการติดตามผลการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่
1. ติดตามงานรายวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมบันทึก
stock วัสดุการเกษตร การติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vertiver Grass Tracking: VGT)
2. รายสัปดาห์ เป็นการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบาย
รัฐบาลหรือโครงการสําคัญเร่งด่วน (Flagship Project) เช่น การบริหารจัดการเขตเหมาะสมสําหรับพืช
เศรษฐกิจ แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
3. รายเดือน เป็นการติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมฯ เพื่อนําเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารกรมฯทราบ สํ า หรั บ การเร่ ง รั ด ผลการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย หากพบปั ญ หา
อุปสรรคจะได้เร่งดําเนินการแก้ไข เช่น การขุดสระน้ํา การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4. รายไตรมาส เป็นการติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมฯ เพื่ อ
นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดําเนินงาน เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรฯ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
5. รายปี เป็นการติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมฯ ในลักษณะการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการต่างๆ เพื่อนํามาใช้ประกอบการดําเนินงาน และเป็นข้อมูลใน
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๑๕๑

การพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับเพื่อนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
ตลอดจนนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ

ภาพที่ 7 ระบบวัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
กองแผนงาน กองคลัง และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรวบรวม
ข้อมูลตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนว่าผลการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหรือไม่ หากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ผู้บริหารฯ
ที่มีอํานาจตัดสินใจจะพิจารณาและทบทวน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สําหรับปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
กรมพั ฒนาที่ ดินได้ พิจารณาคัดเลือก กําหนดและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ประกอบการวัดผลดําเนินการดังกล่าวข้างต้น 2 ด้าน คือ 1) ข้อมูลด้านบริหาร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานสากล องค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน
การบริหารจัดการบุคลากร ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเครือข่าย 2) ข้อมูลด้านการจัดการเชิงพื้นที่ เช่น ข้อมูลสถานภาพทางดิน สภาพการใช้ที่ดิน
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะมีการนําเข้าข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และใน
รูปแบบรายงานต่างๆ ตามความถี่ที่กําหนด
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ใช้ระบบสารสนเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลงาน
ตามแผนงานโครงการและ กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานแบบ online
โปรแกรมระบบบริการประชาชน โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร โปรแกรมรายงานผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา ปุ๋ย และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Executive Information System
: EIS) ให้ผู้บริหารติดตามงานโครงการที่สําคัญ เช่น ระบบติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน และแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูก
หญ้าแฝก (Vertiver Grass Tracking : VGT) เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่จะรายงานผลลงระบบ
โปรแกรมออนไลน์ หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ นั้ น ๆ จะเป็ น ผู้ ต รวจสอบ วิ เ คราะห์
คาดการณ์ พร้อมรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจําทุกเดือน และ
แจ้ งเตื อนหน่ ว ยงานที่ มี หน้าที่รับผิ ด ชอบ เพื่อเร่ งรัดการดํา เนิ นงาน การตรวจสอบและรายงานผล
นอกจากนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เครือข่าย เกษตรกร และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเรียกดู
ข้อมูลและผลการดําเนินงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น Tablet หรือ Smart phone
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7.4 แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
การสํารวจจําแนกดิน
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของเกษตรกร สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
สะดวก

1) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากร
ดิน

กสด.

2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดทําแผนที่ดินความแม่นยําสูง

กสด.

2) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุม
ทุกพื้นที่และทุกชนิดพืช

3) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

กสด.

4) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

กสด. ศทส.

3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War
Room) ด้านข้อมูลดินและการ
พัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
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ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ (ต่อ)
การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช
1) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน
น้ํา พืช ให้ตรงตามความต้องการ
ของเกษตรกรในการนําไปใช้
ประโยชน์
2) ปรับปรุงการแปรความหมายผล
การ วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ใน
รูปแบบที่ผู้รับบริการสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย

1) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช
2) การจัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดินใน
พื้นที่เกษตรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025

สวด.
สวด.

3) พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนาม
อย่างง่าย (LDD Test Kit)

สวด.

4) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน
ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และหมอดิน
อาสา

สวด.

5) เพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักของ
เกษตรกรต่อองค์ความรู้ด้านดิน และการ
นําผลตรวจสอบดินไปใช้อย่างลดต้นทุน
การผลิต

สวด.
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ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ (ต่อ)
การจัดทําแผนการใช้ที่ดิน
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้านการวางแผนการใช้
ที่ดิน
2) ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับตําบล ใน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน
3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร
สําหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทาง
การเกษตรได้อย่างเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
เพิ่มรายได้
4) พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/
สํารวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้
ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่มีความแม่นยําและทันสมัย
5) สร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลางเพื่อ
งานพัฒนาที่ดิน (LDD One Map)
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการใช้
ประโยชน์แผนการใช้ที่ดิน

สสผ. กนผ.
กนผ.

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ที่ดิน
ให้มีความแม่นยําและทันสมัย

กนผ. สสผ.

4) ประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ที่ดินในการจัดทําเขต
พัฒนาที่ดิน

กนผ.

5) การจัดทําฐานข้อมูลดินในการกําหนดเขต
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเพื่อรองรับเขต
เกษตรเศรษฐกิจ
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๑๕๖

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติ
ได้ง่ายลงทุนต่ํา เพื่อเพิ่มผลผลิต ลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
2) การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรมและสามารถ นําไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
3) บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินในลักษณะองค์รวม
2) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแต่
ละด้าน เพื่อสร้างผลงานวิจัยในเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กวจ. กทช.
สพข.
กวจ. กกจ.
กทช.
กวจ. กทช.
ศทส.

๑๕๗

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดิน
และน้ํา
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน
1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟู
ปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และง่ายต่อการปฏิบัติ
2) พัฒนาคูม่ ือด้านการฟื้นฟูปรับปรุง
ดินทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินการ
ปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ทํา
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
การอนุรักษ์ดินและน้ํา
1) พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ
2) ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
3) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4) พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่

1) จัดทําคลังความรู้การปรับปรุงบํารุงดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน

กวจ.

2) ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยีด้าน
การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย

สพข./สพด.

3) การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหา
ของดิน

สพข./สพด.

4) การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

สพข./สพด.

1) พัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ําแบบมีส่วนร่วม

กวจ.

2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ
3) พัฒนาระบบช่วยตัดสินในการวางแผนการ
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
4) จัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ําในเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา
5) สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินโดยใช้วิธีพืชและวิธีกล
6) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

กวจ.

7) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร
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กวจ.
กวจ. กผง.
สพข./สพด.
สพข./สพด.
สวพ. สพข./
สพด.

๑๕๘

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
1) พัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรมืออาชีพ
กวจ. สพข./
1) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ
(smart farmer)
สพด.
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง และ
สามารถนําเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
กวจ. สพข./
2) บูรณาการความรู้ระหว่างหมอดินอาสา
ที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้
สพด.
และนักวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
สพข./สพด.
3) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลัก
ให้เป็นตามหลักวิชาการให้เป็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่าย
เกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3) เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและ
ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความ
ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์
ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นําไปใช้ประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดให้กับ
2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เกษตรกรและเครือข่ายด้านการ
เอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอด
พัฒนาที่ดิน
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐาน
2) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
การมีส่วนร่วม
และเอกชน ในการพัฒนาและ
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
เกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี

158

สพข./สพด.

สพข./สพด.

สพข./สพด.

๑๕๙

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
ด้านการจัดทําแผนและการติดตาม
ประเมินผล
1) มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตาม
ประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดทําแผนงาน การติดตามงาน และ
ประเมินผลโครงการของกรมฯ
3) พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยง
งาน และนําไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ด้านการบริหารงบประมาณ
1) พัฒนาโปรแกรมของระบบการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยเบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบ
ทานกับการใช้จ่ายเงินในระบบ
GMFIS ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรวมทั้งเป็นการ
ควบคุมในแต่ละผลผลิต กิจกรรม/
โครงการ
2) จัดทําคู่มือการจัดทําใบสําคัญการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
กฎหมาย ข้อบังคับ

1) การสร้างเครือข่ายด้านแผนงาน การ
ติดตาม และการประเมินผลโครงการ
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน
3) พัฒนาบุคคลากรด้านการจัดทํา
ยุทธศาสตร์

กผง. สพข./
สพด.
กผง.
กผง.

1) พัฒนางานด้านการจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ติดตาม เร่งรัด และ
ตรวจสอบ

กค.

2) พัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้านการบริหาร
งบประมาณ

กค.
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๑๖๐

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (ต่อ)
ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้าน
กฎหมาย และระเบียบให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบ
ให้กับบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติได้
เมื่อมีความรู้ที่จําเป็นจะสามารถทําให้
ปฏิบัติตามภารกิจกรมฯ ได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถให้คําปรึกษาไปยัง
องค์กรได้
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1) พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกมิติ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)นําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อ
ให้บริการบนระบบ Web Map Service
3) วางระบบเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมทุกสํานักงาน
4) วางระบบ Security เพื่อป้องกันการบุก
รุกหรือการโจมตีเครือข่ายจาก
ภายนอก

1) การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2) การพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยด้วยกฎ ระเบียบราชการ

สลก.

ตสน.

1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์

สลก.

1) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ
(Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน ICT
สําหรับบริการบนระบบอินเตอร์เน็ต
2) จัดการคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)
3) ศึกษาวิจัยโมเดลการทําการเกษตรแบบ
แม่นยําระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนด
ความเหมาะสมของดินกับพืช การจัดการ
ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์
ดินและน้ํา ฯลฯ เป็นรายบุคคลผ่าน
แอฟพลิเคชั่น

ศทส.

160

ศทส.
ศทส.
กสด.
กนผ.
กวจ.

๑๖๑

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (ต่อ)
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
5) โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมให้เข้าสู่มาตรฐาน
ICT

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้
สอดคล้องกับ JD
2) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
3) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ
กผง. กค. กกจ
4) จัดทําแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
5) พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4) จัดทําแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลง
ระบบเก็บข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูล
ดินและน้ําจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และโดรน
(Drone)
5) บูรณาการข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
6) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
7) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและหมอ
ดินอาสาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
8) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ
ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
9) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

ศทส. กนผ.
สสผ. กสด.

ศทส.
ศทส.
ศทส. กวจ.
ศทส.
ศทส.

กกจ.
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้
สอดคล้องกับแบบบรรยายลักษณะงาน
(JD) และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
2) จัดทําระบบ Training Road Map กรม
กกจ.
พัฒนาที่ดิน
3) วิเคราะห์อัตรากําลัง (Workforce Analysis)
กกจ.
และจัดทําแผนอัตรากําลังกรมพัฒนาที่ดิน
กกจ.
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างช่อง
ทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กกจ. กผง. กค.
กค. กกจ.
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (ต่อ)
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
6) จัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับ
บุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท
ภารกิจของกรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

กวจ.

1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
2) ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การ
ตามกรอบการประเมินผลคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
3) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจ
ของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป*

162

กพร.
กพร.

กพร.

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๑๖๓

7.5 การถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับกอง/สํานัก โดยพิจารณาภารกิจ กระบวนงานหลัก
กระบวนงานสนับสนุน ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนํามากําหนดเป็นเป้าประสงค์ระดับกอง/สํานัก
2) วิ เคราะห์ กระบวนงานและกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่ วยงาน ตามรู ปแบบของ
SIPOC Model (ภาคผนวก 1) เพื่อให้ทราบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ส่งมอบ (Stakeholders/Suppliers)
ต่อกระบวนงานต่าง ๆตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตั้งแต่ ปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการทํางาน (Process) ผลลัพธ์ (Outputs) และผู้รับบริการ
(Customers) จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกําหนดผู้รับผิดชอบ กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่การพัฒนากระบวนการให้องค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3) กําหนดเป้าหมาย ซึ่งการกําหนดเป้าหมาย สามารถกําหนดได้หลายแนวทาง อาทิ
เช่น เป้าหมายที่กําหนดตามระเบียบข้อบังคับ เป้าหมายที่กําหนดตามผลการดําเนินงานในสภาพปัจจุบัน
เป้าหมายที่สูงกว่าปกติแต่สามารถบรรลุได้ เป้าหมายที่ท้าทาย และเป้าหมายแบบคงที่หรือยืดหยุ่น
4) กําหนดตัวชี้วัดระดับกอง/สํานัก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
4.1) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พิจารณาจากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์กรมฯ ในทุกมิติ
4.2) ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ พิ จ ารณาจากอํ า นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของแต่ ล ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในระดับกอง/สํานัก และกลุ่ม/ฝ่าย นํามากําหนดเป็นตัวชี้วัดตามเป็นกิจกรรม
หลักและผลลัพธ์น้นั
5) กําหนดน้ําหนักและเกณฑ์การวัด ตามความเหมาะสมให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
การวัดและประเมินผลในระดับประเทศ กระทรวง และกรมฯ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนามีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6) ถ่ายทอดลงสู่ระดับกลุ่ม/ฝ่าย กําหนดกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ของระดับกอง/สํานัก และกําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวชี้วัดตามความสําคัญและความเหมาะสม โดย
ผลรวมของน้ําหนักทุกตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100
7) ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล กําหนดผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของระดับ
กลุ่ม/ฝ่าย และกําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวชี้วัดตามความสําคัญและความเหมาะสม โดยผลรวมของ
น้ําหนักทุกตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100
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7.6 การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA)
โดยการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ ของ
หน่ ว ยงาน (IPA) ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ประกอบด้ ว ย มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ล มิ ติ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มิ ติ
ประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์กร มีการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตารมคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคระหว่างการดําเนินโครงการ และผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการ โดยมีกรอบแนวทางการ
ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.6.1 กําหนดขอบเขตการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ
1) ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในหน่วยงาน
(Internal Performance Agreement : IPA) ประจําปีงบประมาณปัจจุบัน โดยมีการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายประจําปีงบประมาณ
ที่ระบุไว้ในคํารับรองฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของกรมฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และการตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของกรมฯ ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว1ปี
2) ขอบเขตเชิงพื้นทีแ่ ละกลุ่มเป้าหมาย
การตรวจติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
(IPA) จะดําเนินการในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด และ
ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 5 ศูนย์ศึกษา คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น โครงการหลวงภาคเหนื อ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการ
พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานส่วนกลางภายใต้
กิจกรรมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
7.6.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา นักวิชาการภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน และประชาชนทั่วไป
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) และกําหนดจํานวนตัวอย่างจากตารางสุ่ม
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ตามสูตรของ Taro Yamane ทําใหได้กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมแต่ละหน่วยงาน จํานวน 300 ตัวอย่าง/
หน่วยงาน และใช้วิธีการ หาจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมด้วยการคํานวณค่าถ่วงน้ําหนัก
สําหรับการเลือกหน่วยตัวอย่าง (sampling weight computation)
7.6.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
1) แบบสัมภาษณ์ (questionnaires) ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์สําหรับใช้ในการตรวจ
ติดตามผลการตรวจราชการ ระดับผลผลิต (output) ทั้งหมด 18 กิจกรรม และแบบสัมภาษณ์สําหรับ
ใช้ในการตรวจติดตามผลการตรวจราชการ ระดับผลผลิต (output) ทั้งหมด 18 กิจกรรม
2) แบบสังเกตการณ์ (observation from) เป็นแบบบันทึกของเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางาน
ในการตรวจติดตามของหน่วยงาน สําหรับใช้ในการบันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะของ
ดิน สภาพพื้นที่การเกษตร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และพฤติกรรมต่าง ๆของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อนําข้อมูลประกอบการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจารณ์ผลการตรวจติดตาม
7.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายข้อมูลผลการดําเนินงาน
ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามแบบสัมภาษณ์และตัวชี้วัดที่กําหนด โดยนําเสนอเป็นความเรียงและใช้
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.6.5 รายงานผลการตรวจติดตามและจัดทํารูปเล่มรายงาน
รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามรูปแบบที่กําหนด (เอกสารแนบ)
โดยแบ่งการรายงานผลของเป็น 2 เรื่อง ประกอบด้วย
1) รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับผลผลิต โดยให้จัดทํารูปเล่ม 2 ลักษณะ คือ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) และ
รายงานฉบับเต็ม (Full Report)
2) รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับผลลัพธ์ โดยให้จัดทํารูปเล่ม 2 ลักษณะ คือ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) และ
รายงานฉบับเต็ม (Full Report)
7.6.6 นําเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ
กอง/สํานัก และรายบุคคล
จัด ทํา กรอบประกอบการพิ จ ารณาตัว ชี้ วั ด เลื่ อ นเงิ น เดื อ นระดั บ กอง/สํ า นัก และรายบุ ค คล
ครอบคลุมทุกมิติ ประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติ
พัฒนาองค์กร แบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้
7.7.1 องค์ประกอบการประเมิน
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) สมรรถนะ
7.7.2 กําหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
1) ข้ า ราชการทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ ให้ ใ ช้ น้ํ า หนั ก การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
ร้อยละ 70 และน้ําหนักการประเมินสมรรถนะร้อยละ 30
2) ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ใช้น้ําหนักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 50
น้ําหนักการประเมินสมรรถนะร้อยละ 50
7.7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ
สมรรถนะ ประกอบด้วย
1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงาน ความรวดเร็ ว หรื อ ตรงตามเวลาที่ กํา หนด หรื อความประหยั ด หรื อความคุ้ม ค่ า ของการใช้
ทรัพยากร
2) กํ า หนดวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด รายบุ ค คลโดยใช้ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด 3 วิ ธี
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน ได้แก่
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
เริ่มจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อาจประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ ของส่วน
ราชการ หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method) วิธีน้ี
เหมาะสําหรับงานที่เน้นให้บริการกับผู้อื่น ผลสําเร็จของงาน คือสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่ส่งมอบแก่ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ
- การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) วิธีน้ี
เหมาะสําหรับการกําหนดตัวชี้วัดของงานที่เน้นการปฏิบัติราชการให้ได้ตามมาตรฐานของงานเป็นหลัก
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3) การกําหนดระดับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหนึ่งๆ จะกําหนดระดับค่าเป้าหมายออกเป็น
5 ระดับ โดยค่าเป้าหมายในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กบั ค่าคะแนนในการประเมิน
4) กําหนดให้ผ้ปู ระเมินและผู้รับการประเมินดําเนินการตกลงตัวชี้วดั เมื่อแล้วเสร็จให้
ลงนามในแบบฟอร์มที่กําหนดร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย และนําข้อมูลเข้าระบบ DPIS รอบการประเมินที่ 1 และ
รอบการประเมินที่ 2 ตามเวลาที่กําหนด
7.7.4 หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
1) ข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
- กําหนดให้ใช้สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดีการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม
- กําหนดให้ใช้สมรรถนะประจําตําแหน่ง ตําแหน่งละ 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยกําหนดน้ําหนักสมรรถนะ
แต่ละสมรรถนะ ร้อยละ 15
2) ข้าราชการประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร กําหนดให้ใช้สมรรถนะหลัก 5
ด้านในการประเมินเช่นกันแต่กําหนดน้ําหนักจะต่างกัน
3) ข้าราชการประเภทอํานวยการและบริหารกําหนดให้ใช้สมรรถนะทางการบริหาร 6
ด้านเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักในการประเมิน ได้แก่ สภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
4) วิธีการประเมินให้ใช้มาตรวัดสมรรถนะแบบ Rating Scale
7.7.5 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
กําหนดให้ผ้ปู ระเมินคือผู้บังคับบัญชา แบ่งตามระดับได้ดังนี้
1) อธิบดีประเมินผู้อํานวยการกอง/สํานัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการกลุ่มงานที่
รายงานตรงต่ออธิบดี
2) รองอธิบดีประเมินผู้อํานวยการกอง/สํานัก และผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
3) ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/สถานีพัฒนา
ที่ดิน และหัวหน้าฝ่าย
4) ผู้อํานวยการกอง/สํานักเป็นผู้ประเมินข้าราชการในสังกัด โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่ม/
ศูนย์/สถานีพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน
7.7.6 การกําหนดค่าเป้าหมาย
การกําหนดค่าเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ผ้ปู ฏิบัติร่วมกับผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินจะกําหนด
ร่วมกัน ภายหลังจากได้ข้อสรุปตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรอบการประเมิน โดยตัวชี้วัด
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หนึ่ง ๆ จะกําหนดค่าเป้าหมายออกเป็น 5 ระดับ โดยค่าเป้าหมายในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กับค่าคะแนน
ในการประเมิน ซึ่งจะมีคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ไปจนถึง 5 คะแนน ค่อนข้างม
7.6.7 ระดับผลการประเมิน
การกําหนดระดับผลการประเมิน ให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง
7.7.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย
1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ
4) บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ
5) พจนานุกรมสมรรถนะและสมรรถนะที่คาดหวัง
7.7.9 การจัดเก็บหลักฐานการประเมินผลปฏิบัติราชการ
การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินนั้น
1) ให้ผ้บู ังคับบัญชาเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ที่สํานัก/
กองเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
2) ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บใน
รูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
7.7.10 การนําผลการประเมินไปใช้
ให้ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงิ นเดื อน การให้ ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ ราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี เป็นต้น
7.7.11 การแจ้งผลการประเมิน
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผ้รู ับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วน
ราชการลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
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ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และ
ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
7.7.12 กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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๑๗๓

Input (I)

I1 : ระเบียบ กฎหมาย ข้อกําหนด มติ
ครม.
I2 : แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
I3 : คู่มือการปฏิบัติงาน
I4 : ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
เช่น โครงสร้างงบประมาณ
รายงานควบคุมภายใน รายงาน
ทางการเงิน แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลด้านการบริหารสินทรัพย์
ฯลฯ
I5 : ข้อมูลแผนงาน/โครงการ
I6 : รายงานผลการตรวจสอบงวดปีที่
ผ่านมา
I7 : รายงานผลการแก้ไขของหน่วยรับ
ตรวจงวดที่ผ่านมา
I8 : หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนา
ที่ดิน

Stakeholders (S)

S1 : กรมบัญชีกลาง
S2 : สํานักตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)
S3 : คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํา
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
(ค.ต.ป.กษ.)
S4 : ผู้บริหารกรมฯ

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
Output (O)

O1 : แผนการตรวจสอบ
P1 : การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี
ประจําปี
O2 : รายงานผลการ
P1.1 : ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ตรวจสอบ
- ศึกษาและรวบรวมพันธกิจของ
O3 : รายงานการติดตาม
องค์กรและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ผลการแก้ไข
- ศึกษาและรวบรวมวัตถุประสงค์
ในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม
- จัดทําและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ผังทางเดินของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน เป็นต้น
- ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานหรือกิจกรรม
- การระบุปัจจัยเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การจัดลําดับความเสี่ยง

Process (P)

กระบวนงานและการกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานตามรูปแบบ SIPOC Model

ภาคผนวก 1

C1 : หน่วยงานภายใต้
สังกัดกรมพัฒนา
ที่ดิน

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๗๕

Stakeholders (S)

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) (ต่อ)

Input (I)
P1.2 : วางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
- กําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน
- กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
P2 : ปฏิบัติงานตรวจสอบ
- รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการ
ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบ
รายการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เอกสารและ
สินทรัพย์ รวมถึงสอบทานประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน
- ประชุมปิดงานตรวจสอบ โดยสรุป
การตรวจสอบ ชี้แจงทําความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- รวบรวมหลักฐานกระดาษทําการ
สรุปผลการตรวจสอบโดยหัวหน้าทีม
P3 : ติดตามรายงานผลการตรวจสอบ

Process (P)

Output (O)

Customers (C)

๑๗๖
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KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน

KPIs

1. ร้อยละของการจัดส่ง
รายงานการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลากําหนด

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

KPIs

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
1. จํานวนประเด็นของการจัดทําแผนการ
ผู้รับบริการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
2. ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผู้บริหารภายในระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด
3. ร้อยละของข้อตรวจสอบพบที่ได้รับการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ

KPIs

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๗๗

Input (I)

I1 : พรบ./แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
S1 : สํานักงาน ก.พ.ร.
ราชการไทย
S2 : สํานักพัฒนาระบบบริหาร
I2 : แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
กระทรวงเกษตรฯ
S3 : กรมฯ ในสังกัดกระทรวง I3 : คู่มือการปฏิบตั ิการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกรมฯ ประจําปี จาก
เกษตรฯ
สํานักงาน ก.พ.ร.
S4 : ผู้บริหารกรมฯ
I4 : คู่มือแนวทางการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA จากสํานักงาน ก.พ.ร.
I5 : คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล
ต่างๆ จากสํานักงาน ก.พ.ร.
I6 : แนวทางการจัดทําตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงและระดับกรมตามนโยบาย
กระทรวงฯ จากสํานักพัฒนาระบบ
บริหาร กษ.
I7 : แนวทางการจัดทําตัวชี้วัดระดับกรมฯ
ตามภารกิจหลักและนโยบายของกรมฯ

Stakeholders (S)

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
Customers (C)
C1 : หน่วยงานภายใน
กรมฯ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

Output (O)
O1 : ตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกรมฯ
ประจําปี
O2 : แผนการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์ PMQA
O3 : ผลงานของกรมฯ ที่สมัคร
ขอรับรางวัลต่างๆ จาก
สํานักงาน ก.พ.ร.
O4 : รายงานสรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างบทบาท
ภารกิจของกรมฯ
O5 : แผนการถ่ายโอนภารกิจ

Process (P)
P1 : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมฯ ประจําปี
P2 : จัดทําแนวทางการพัฒนา
องค์การของกรมฯ ตาม
เกณฑ์ PMQA
P3 : จัดทําแนวทางการสมัคร
ขอรับรางวัลฯ ของกรมฯ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การสมัครของสํานักงาน
ก.พ.ร.
P4 : ปรับปรุงโครงสร้างบทบาท
ภารกิจกรมฯ
P5 : วิเคราะห์จัดทําแผนการ
ถ่ายโอนภารกิจและการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการถ่ายโอน

๑๗๘
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KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จของการ 1. ร้อยละของข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
จัดทําและรายงานผลการ
ทันสมัย
ดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการกรมฯ
ประจําปี
2. ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงที่กรมฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ผลคะแนนการประเมิน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกรมฯ
ประจําปี

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมฯ ประจําปี
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐขององค์การตามเกณฑ์
(PMQA)
3. ระดับความสําเร็จในการส่งสมัคร
ขอรับรางวัลต่างๆ ของสํานักงาน
ก.พ.ร.
4. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างบทบาทภารกิจของ
กรมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับภารกิจของกรมฯ ที่เปลี่ยน
แปลงไป
5. ระดับความสําเร็จในการถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนการถ่ายโอน
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

KPIs

KPIs

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํา
ผู้รับบริการที่ได้รับการ
รับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประจําปี
การให้คําปรึกษาจาก
2. ผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคํา
ก.พ.ร. กรมฯ
รับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
2. หน่วยงานในองค์กรได้รับ
ประจําปี
การพัฒนาปรับปรุงการ
3. ผลการประเมินการบริหารจัดการ
บริหารจัดการอย่างเป็น
ภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA จาก
ระบบ
สํานักงาน ก.พ.ร.
4. จํานวนรางวัลต่างๆ ที่กรมฯ ได้รับจาก 3. องค์การกรมพัฒนาที่ดินมี
ขีดสมรรถนะสูงขึ้น
สํานักงาน ก.พ.ร.
5. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างบทบาทภารกิจของกรมฯ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ
ของกรมฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป

KPIs

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๗๙

S1 :
S2 :
S3 :
S4 :
S5 :

ผู้บริหารกรมฯ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ไปรษณีย์
หน่วยงานภายนอก
ศทส.

ด้านสารบรรณ

Stakeholders (S)

Input (I)

Process (P)

P1 : กระบวนการสารบรรณ
I1 : หนังสือ/เอกสาร/ไปรษณียภัณฑ์ /
- รับ - ส่งหนังสือ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
- ร่างโต้ตอบ
I2 : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
I3 : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
I4 : ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของราชการ พ.ศ.2544
I5 : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
ฯลฯ

3. สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)

O1 : หนังสือ/เอกสาร/เอกสาร
อิเลคทรอนิกส์
O2 : ระบบสารบรรณที่มี
ประสิทธิภาพ

Output (O)

เจ้าหน้าที่ภายในกรม
ทุกหน่วยงานภายในกรม
หน่วยงานภายนอกกรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
C5 : บุคคลภายนอก เช่น
เกษตรกร หมอดินอาสา
นิสิต/นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

C1 :
C2 :
C3 :
C4 :

Customers (C)

๑๘๐
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S1 : ผู้บริหารกรมฯ
S2 : ศาล
- ปกคลอง
- ยุติธรรม
- อนุญาโตตุลาการ
S3 : พนักงานอัยการ
S4 : พยานบุคคล
- หน่วยงาน
S5 : เจ้าพนักงานตํารวจ

Input (I)

I1 : หมาย/คําสั่งต่างๆ
I2 : หนังสือราชการจากสํานักงาน
อัยการสูงสุด
I3 : กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

Stakeholders (S)

3. สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) (ต่อ)
Output (O)

Customers (C)

C1 : กรมฯ /หน่วยงาน กอง/
P1 : กระบวนการพิจารณาคดี O1 : เอกสารสรุป ชี้แจง/
สํานัก สพข.1-12 สพด.
ข้อเท็จจริง/ความเห็นต่อ
- รวบรวม/เอกสาร/
C2 : เจ้าหน้าที่กรมฯ
พนักงานอัยการสูงสุด
หลักฐาน
O2 : คําร้อง/คําคู่ความยื่นต่อศาล
- เตรียมคําร้อง/คํา
O3 : คําพิพากษา/คําสั่งศาล
คู่ความต่อศาล
- ประสานงานกับ
พนักงานอัยการ
- ประสานกับเจ้า
พนักงานอื่นๆ (เจ้าพนักงาน
บังคับคดี, เจ้าพนักงานตํารวจ)

Process (P)
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๑๘๑

KPIs

182

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน

ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. ความพึงพอใจของหน่วยงาน 1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ด้านสารบรรณ

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จในการ 1. เอกสาร/หลักฐานมีความถูกต้อง
ทันระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ดําเนินงาน
กําหนด
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 2. พนักงานทําคดีได้รับเอกสารคํา
ชี้แจงทันภายในระยะเวลาที่
ส่วนเสีย
กําหนด

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
1. ร้อยละความสําเร็จในการ 1. หน่วยงานภายในกรมได้รับ
ให้บริการระบบสารบรรณไม่น้อยกว่า
เอกสาร/หนังสือภายในครึ่งวัน
ดําเนินงาน
ร้อยละ 80
หลังจากผู้บริหารสั่งการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 2. หนังสือร่าง/โต้ตอบมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องไม่มีการแก้ไขจาก
ส่วนเสีย
ผู้ลงนามไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

KPIs

๑๘๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

Input (I)

I1 : ระเบียบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
I2 : นโยบายการพัฒนา
คุณภาพด้านทรัพยากร
บุคคล
I3 : นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
I4 : ระเบียบค่าตอบแทนของ
บุคลากร และระเบียบการ
เบิกจ่ายการจัดฝึกอบรม
I5 : ระเบียบเครื่องราชฯ
I6 : นโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

Stakeholders (S)

S1 : สํานักงาน ก.พ.
S2 : สํานักงาน ก.พ.ร.
S3 : สถาบันการศึกษา
S4 : คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ/สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
S5 : กรมบัญชีกลาง
S6 : สํานักนายกฯ
S5 : กระทรวงเกษตรฯ

4. กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
P1 : สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
P2 : จัดทําแผนอัตรากําลัง/กําหนด
ตําแหน่ง/สร้างสิ่งจูงใจให้
บุคลากร
P3 : จัดทําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
P4 : จัดทําฐานข้อมูลบุคคล (HRIS)
P5 : จัดทํามาตรฐานความโปร่งใส/
แผนงานการป้องกันและ
ปราบปรามการประพฤติมิชอบ
P6 : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Process (P)
O1 : การแต่งตั้งบุคลากร
O2 : แผนอัตรากําลัง
O3 : สวัสดิการสําหรับบุคคลากร
O4 : ฐานข้อมูล HRIS
O5 : มาตรฐานความโปร่งใส/
แผนงานการป้องกันและ
ปราบปรามการประพฤติ
มิชอบ
O6 : เวที/ช่องทางการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้

Output (O)
C1 : หน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน
C2 : บุคลากรภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๘๓

KPIs

1. ผลประเมินการดําเนินงานด้านการ 1. ร้อยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ผลประเมินการส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านความโปร่งใส
3. ร้อยละความถูกต้องของการ
เบิกจ่ายงบประมาณบุคคล
4. ร้อยละความถูกต้องการดําเนินงาน
ตามระเบียบเครื่องราชฯ
5. ร้อยละของการดําเนินงานด้าน
บริหารและพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับนโยบาย

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จ 1. ระยะเวลาการแต่งตั้งบุคลากร
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความ
ในการดําเนินงาน 2. ร้อยละความสอดคล้องของแผน
พึงพอใจต่อการดําเนินงานบริหาร
2. ร้อยละความพึง
อัตรากําลังภารกิจ/โครงสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พอใจของ
3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและผู้
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ต่อการดําเนินงานบริหารและพัฒนา
มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการ
ทรัพยากรบุคคล
ประเมินผลที่ไม่เป็นธรรม
5. ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูล
HRIS
6. ร้อยละการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการความโปร่งใส
7. จํานวนกิกรรม/ช่องทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคคลากร
8. ร้อยละขององค์ความรู้ที่ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย

KPIs

๑๘๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : พ.ร.บ.งบประมาณประจําปี
I2 : ระเบียบ ข้อบังคับ
I3 : นโยบายและแผนงบประมาณ
ประจําปี
I4 : ข้อมูลเงินงบประมาณ
I5 : เงินนอกงบประมาณ
I6 : เงินเบิกแทนกัน

Stakeholders (S)

S1 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
S2 : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
S3 : สํานักงบประมาณ
S4 : กรมบัญชีกลาง
S5 : สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
S6 : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/
สถานีพัฒนาที่ดิน
S5 : หน่วยงานส่วนกลางภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน

5. กองคลัง (กค.)
P1 : การจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
P2 : การโอนเงินจัดสรรเงิน
งบประมาณ
P3 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
P4 : การบันทึกรายการบัญชี
P5 : การบันทึกรายการพัสดุ
ครุภัณฑ์
P6 : ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร
และข้อมูลในระบบ GFMIS

Process (P)

Customers (C)

O1 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ C1 : เกษตรกร
O2 : ผลการเบิกจ่ายเงิน
C2 : ผู้รับจ้าง/บริษัท
O3 : รายงานการเงิน
C3 : บุคลากรของกรมพัฒนา
O4 : รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ทีด่ ิน
O5 : รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
O6 : รายงานการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี

Output (O)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๘๕

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

KPIs

1. ร้อยละของบุคคลากรที่ 1. ร้อยละของจํานวนความผิดพลาด 1. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถ
ได้รับการพัฒนา
ในการโอนจัดสรรงบประมาณ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน 2. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
การประเมินผลที่กรมบัญชีกลาง
การคลัง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กําหนด
3. ร้อยละของใบสําคัญการเบิกจ่ายมี
ความครบถ้วนถูกต้อง
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

KPIs

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโครงการ
2. ร้อยละความสําเร็จในการ
เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่
กําหนดหรือตามแผนงาน
ประจําปีงบประมาณ

KPIs

๑๘๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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S1 : หมอดินอาสา
S2 : เกษตรกร
S3 : หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

Stakeholders (S)

I1 : นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านการลดต้นทุนการ
ผลิต เกษตรอินทรีย์ และอาหาร
ปลอดภัย
I2 : นโยบาย การลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้
I3 : ข้อมูลดินปัญหา และดินเสื่อม
โทรม
I4 : ปัญหาที่ได้รับจากเกษตรกร
I5 : Global issues ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัย และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Input (I)

6. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)

P1 : วิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
P2 : ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง
จุลินทรีย์
P3 : ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
P4 : ตรวจรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตประเภท
สารเร่งจุลินทรีย์
P5 : ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น การ
จัดอบรม จัดนิทรรศการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้

Process (P)
O1.1 : องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
O1.2 : นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ชนิดใหม่
O2 : จํานวนผลิตภัณฑ์สารเร่ง
ตามเป้าหมาย
O3 : หัวเชื้อจุลินทรีย์สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. เพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง
O4 : ผลการตรวจรับรอง
O5 : ผลสําเร็จของงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

Output (O)

C1 : สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต
C2 : นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
C3 : ประชาชนผู้สนใจผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
C4 : หน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๘๗

KPIs

1. ระดับความพึงพอใจของ
1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
หมอดินอาสา เกษตรกร
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีต่อการ
ให้บริการผลิตภัณฑ์สารเร่ง
จุลินทรีย์ พด

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

KPIs
1.จํานวนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินที่สอดคล้องกับแนวทางหรือ
นโยบาย3เรื่องต่อปี
2.จํานวนโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมได้ 50% ต่อปี
3. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผน (การผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
จํานวน 800,000 ซอง)
4. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผน (การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. เพื่อจัดจ้างขยายเชื้อ จํานวน
7.9568 ล้านซอง)
5.ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการรับรอง
ปัจจัยการผลิตประเภทสารเร่งจุลินทรีย์
6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

KPIs

1.ระดับความพึงพอใจของ สพข.
สพด.ที่ได้รับบริการผลิตภัณฑ์
สารเร่ง และสื่อองค์ความรู้
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักวิชาการ พด.ในการนําผลการ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
3.ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้สนใจที่มีต่อคุณภาพ
และบริการของผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ของ พด.
4.ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานธุรกิจภาคเอกชนต่อ
การรับบริการตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์

KPIs

๑๘๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : ข้อมูลทางกายภาพ เช่น ดิน น้ํา
ป่าไม้ ภูมิอากาศ
I2 : ข้อมูลเศรษฐกิจ/สังคม
I3 : นโยบายของรัฐ
I4 : ปัญหาการใช้ที่ดิน

Stakeholders (S)

S1 : เกษตรกร
S2 : หน่วยงานภายในทุก
หน่วยงานภายในกรมฯ
S3 : หน่วยงานภายนอก
-หน่วยงานภาครัฐ เช่น
สถาบันการศึกษา,
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-หน่วยงานอื่นๆ เช่น MRC ,
หน่วยงานต่างประเทศ

7. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.)

P1 : รวบรวมและนําเข้าข้อมูล
พื้นฐาน
P2 : วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม นโยบาย กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
P3 : สังเคราะห์ข้อมูล
P4 : จัดทําร่างแผนการใช้ที่ดิน
P5 : ตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม
P6 : จัดทําแผนการใช้ที่ดิน

Process (P)

Customers (C)

C1 : นักวิชาการของ สพข./
O1 : แผนการใช้ที่ดิน
สพด.
O2 : ฐานข้อมูล
C2 : หน่วยงานภาครัฐ
- ดินถล่ม
C3 : หน่วยงานภาคเอกชน
- น้ําท่วมซ้ําซาก
C4 : สถาบันการศึกษา
- พื้นที่ชุ่มน้ํา
C5 : เกษตรกร หมอดินอาสา
- ภัยแล้ง
นิสิต/นักศึกษา และ
- สภาพการใช้ที่ดิน
ประชาชนทัว่ ไป
- การใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
- เขตความเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
- การใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ํา
สาขา

Output (O)
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๑๘๙

1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน

1. ร้อยละของเกษตรกรในเขต
พัฒนาที่ดินที่ใช้ประโยชน์
ที่ดินตรงตามแผนการใช้
ที่ดิน

2. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามความเหมาะสม
ของที่ดิน
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
บริษัทที่ปรึกษาในการรับ
บริการแผนการใช้ที่ดิน
เพิ่มขึ้น(ปีละไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10)

KPIs

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs
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2. ร้อยละของเกษตรกรในเขตพัฒนา
ที่ดินมีความเข้าใจในแผนการใช้
ที่ดินในระดับมาก (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50)
3. ร้อยละของการขอรับบริการข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น (ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20)

2. ร้อยละความถูกต้องของ
แผนการใช้ที่ดิน (มากกว่า 80)

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ/
บริการแผนการใช้ที่ดินและรับ
บริการข้อมูล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80)

1. จํานวนครั้งในการนําแผนการใช้ที่ดิน
ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในเขตพัฒนา
ที่ดิน (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี)

KPIs

1. ร้อยละของระยะเวลาในการ
จัดทําแผนการใช้ที่ดินลดลง
(ร้อยละ 2)

KPIs

๑๙๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

Process (P)
P1 : จัดทําแผนยุทธศาสตร์
กรมฯ
P2 : จัดทําแผนงานและ
งบประมาณ
P3 : จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4 และ 1 ปี
P4 : จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงกรมฯ
P5 : ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (IPA)
P6 : ติดตามและประเมินผล
โครงการ

Input (I)

I1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
I2 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
I3 : แผนพัฒนาการเกษตร
I4 : นโยบายรัฐบาล/กระทรวง
I5 : แผนแม่บทงานวิจัย
I6 : กฎระเบียบต่าง ๆ
I7 : ข้อมูลต่างๆ ที่นํามาประกอบการ
ทํางาน

Stakeholders (S)

S1 : หน่วยงานในสังกัด กษ.
S2 : หน่วยงานภายนอก กษ.
เช่น สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงบประมาณ
สภาพัฒน์ฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
สนง.กปร.ฯลฯ
S3 : สถาบันการศึกษา
S4 : หน่วยงานเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท.
S5 : องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เช่น UN
FAO IRD ฯลฯ
S6 : หน่วยงานภายในกรมฯ

8. กองแผนงาน (กผง.)
Customers (C)

O1 : ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน C1 : ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมฯ
C2 : หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
O2 : แผนปฏิบัติราชการ 4ปี
- สํานัก/กอง
และ 1 ปี
- สพข./สพด.
O3 : แผนคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ
O4 : แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
O5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี
O6 : รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ
O7 : รายงานการประเมินผล
โครงการ
O8 : รายงานการบริหารความ
เสี่ยง
O9 : รายงานผลการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ (IPA)

Output (O)
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๑๙๑

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จใน
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
การดําเนินงาน
หน่วยงานที่มีการนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

KPIs
1. ร้อยละของบุคลากรกรมมี
ความรู้ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์กรม
2. ร้อยละของหน่วยงานที่
สามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผน/งบประมาณ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์
4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
นําผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์

KPIs
1. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมฯ
2. ร้อยละความสําเร็จของติดตามผล
การดําเนินงานการโครงการ
3. จํานวนครั้งของความผิดพลาดใน
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. จํานวนครั้งที่มีการแก้ไขรายงานผล
การดําเนินงานในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ
5. ร้อยละของรายงานการประเมินผลที่
มีการเผยแพร่

๑๙๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

S1 : หน่วยงานส่วนกลาง พด. เช่น I1 : นโยบาย ด้านการลดต้นทุน
กนผ. กสด. กกจ. สสผ. สวด.
การผลิต เกษตรอินทรีย์
กผง.
และอาหารปลอดภัย จาก
S2 : หน่วยงานส่วนภูมิภาค สพข.
กระทรวงเกษตรและ
สพด.
สหกรณ์
S3 : สถาบันการศึกษา
I2 : กรอบงบประมาณ และ
S4 : หน่วยงานภาครัฐ เช่น กปร.
บุคลากร จากกรมพัฒนา
กวก. กสก.
ที่ดิน
S5 : หน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. I3 : ข้อมูลดินปัญหา ผลการ
SCG
วิเคราะห์ดิน และแผนทีด่ ิน
จาก กสด. สวด. กนผ.
สสผ.

Stakeholders (S)

9. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดนิ (กวจ.)
P1 : ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย
และพัฒนาด้านการจัดการ
ดิน
P2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
การบรรยาย ฝึกอบรม
การดูงาน การสาธิต

Process (P)
O1 : ผลงานวิจัยด้านการเพิ่ม
กําลังผลิตของดิน และ
การจัดการดินปัญหา
O2 : องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
O3 : หลักสูตรการฝึกอบรม
เช่น ความรู้เกษตรอินทรีย์
ความรู้หมอดินอาสา
ความรู้หมอดินน้อย
ความรู้การจัดการดินตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

Output (O)

C1 : เจ้าหน้าที่และนักวิชาการ
ของ พด.
C2 : หน่วยงานอื่นๆ เช่น
หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
C3 : นักเรียน นักศึกษา
C4 : หมอดินอาสา และ
หมอดินน้อย
C5 : เกษตรกร กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มลดใช้สารเคมี
กลุ่มเกษตรกรแกนนํา
C6 : ประชาชนทั่วไป

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๙๓

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน

KPIs

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่มีต่อ กวจ.

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จในการ 1. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ดําเนินงาน
และเผยแพร่ต่อปี
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 2. จํานวนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดถูกต้อง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ตามหลักวิชาการ
ส่วนเสีย
3. จํานวนหลักสูตรที่ผลิตหรือปรับปรุง
สอดคล้องกับนโยบายและเนื้อหา
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

KPIs

1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปต่อยอดเป็น
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้
2. จํานวนหมอดินอาสาจังหวัด
หมอดินน้อย และบุคคลทั่วไป
ที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
ถ่ายทอดต่อปี
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคคล
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

KPIs

๑๙๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : ข้อมูลพื้นฐาน
- digital (shape
file ข้อมูลการใช้
ข้อมูลระยะไกล)
- hard copy
I2 : GIS program

Stakeholders (S)

S1 : หน่วยงานภายในทุก
หน่วยงานภายในกรมฯ
S2 : หน่วยงานภายนอก
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น
สถาบันการศึกษา,
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กรมชลประทาน,กรมป่าไม้
ฯลฯ
- หน่วยงานภาคเอกชน เช่น
บริษัทอ้อยและน้าํ ตาล,
โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
แป้งมันสําปะหลัง ฯลฯ

Process (P)

Output (O)

Customers (C)

O1 : ข้อมูล
C1 : หน่วยงานภายในทุก
P1 : การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
- รายงานการสํารวจดิน
หน่วยงานภายในกรมฯ
- จุดเจาะดิน
C2: หน่วยงานภายนอก
- การแปลและตีความหมาย
- เอกสารวิชาการ
-หน่วยงานภาครัฐ เช่น
- การสํารวจและจําแนกดิน
O2 : แผนที่
สถาบันการศึกษา,
- การจัดทําแผนที่ดินและรายงานการ
สํานักงานนโยบายและ
- แผนทีด่ ิน แผนที่กลุ่มชุดดิน
สํารวจดิน
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
- แผนที่การแปล
- การจัดทําเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
และสิ่งแวดล้อม กระทรวง
- แผนที่ความเหมาะสมของดิน
ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สําหรับพืชเศรษฐกิจ
P2 : การถ่ายทอดผลงานการสํารวจจําแนกดิน
สิ่งแวดล้อม,
- แผนทีด่ ินปัญหา
- การแปรผลข้อมูลเพื่อจัดทําเป็นผลงานด้าน
กรมชลประทาน,
- แผนที่เหมาะสมของดินสําหรับ
การสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน เช่น แผน
กรมป่าไม้ ฯลฯ
ที่ความเหมาะสมของดินสําหรับพืช
การก่อสร้างแหล่งน้ํา
-หน่วยงานภาคเอกชน เช่น
เศรษฐกิจ แผนที่ดินปัญหา แผนที่เหมาะสม
- แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อ
บริษัทอ้อยและน้าํ ตาล,
ของดินสําหรับการก่อสร้างแหล่งน้ํา และ
การใช้และบริหารจัดการทีด่ ิน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
รายงานวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แป้งมันสําปะหลัง ฯลฯ
ดิน และคําแนะนําเบื้องต้น
O3 : โปรแกรม
C3: เกษตรกร หมอดินอาสา
P3 : การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุน
- ปุ๋ยรายแปลง
นิสิต/นักศึกษา และ
กิจกรรมการสํารวจและจําแนกดิน
- โปรแกรมดินไทย
ประชาชนทั่วไป
P4 : การติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน
- ขุดเจาะสํารวจดิน
P5 : การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทนั สมัยและเป็น
- Application เช่น กดดูรู้ดิน
ปัจจุบัน
LDD Soil Guide, I’M Farm ฯลฯ

10. กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๙๕

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงาน

KPIs

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาที่ดินที่มีความ
เข้าใจกระบวนการการ
สํารวจดิน การทําแผนที่
และแปลความหมายข้อมูล
ดิน
2. จํานวนครั้งในการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการแปล
ผลงานการสํารวจดิน

การกําหนดตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

1.ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร

1. จํานวนระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน
2. ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินระดับจังหวัดที่ได้รับการปรับ
ปรังให้เป็นปัจจุบัน
3. ร้อยละของโปรแกรมที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
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4. จํานวนของนักวิชาการกรม
พัฒนาที่ดินที่นําความรู้และ
ผลงานการสํารวจดินไปใช้
ประโยชน์

3. จํานวนครั้งของการขอรับ
บริการข้อมูลทรัพยากรดิน

2. ร้อยละของหน่วยงาน/
นักวิชาการ ที่มีความพึงพอใจ
ในข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาต่อยอด

KPIs

KPIs

๑๙๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

Input (I)

I1 : นโยบาย ICT
I2 : กฎ ระเบียบ งบประมาณ
และบุคคลากร
I3 : พรบ. ICT ที่เกี่ยวข้อง
I4 : การให้บริการ Intranet
และ Intranet
I5 : การให้บริการแบบ Web
Application
I6 : การให้บริการแบบ
Mobile Application
I7 : การให้บริการด้านการ
ฝึกอบรมสารสนเทศ

Stakeholders (S)

S1 : ผู้บริหาร
S2 : บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
S3 : สํานักงบประมาณ
S4 : สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
S5 : กระทรวงเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
S6 : สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
S7 : Outsource ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
P1 : วิเคราะห์ ออกแบบ แบะวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
Hardware/Software และการ
สื่อสาร
P2 : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน
P3 : พัฒนาระบบสารสนเทศ/
โปรแกรมการใช้งาน ทั้ง Web
Application และ Mobile App
P4 : ติดตาม/ตรวจสอบการใช้งาน
ของแต่ละระบบ/วงจร
P5 : กํากับดูแล ตรวจสอบ รักษา
ความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
P6 : ฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ของ
กรมฯ

Process (P)
O1 : มีระบบ IT/Internet ที่มี
เสถียรภาพ (Service
Availability เช่น ระบบ Mail,
Internet, Intranet)
O2 : มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
ทั้ง Web Application และ
Mobile App
O3 : มีบุคคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

Output (O)

C1 : กองส่วนกลาง
C2 : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1-12
C3 : สถานีพัฒนาที่ดิน 77 แห่ง
C4 : ศูนย์ศึกษาฯ
C5 : กรมบัญชีกลาง
C6 : สถาบันน้ํา
C7 : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
C8 : กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
C9 : กรมส่งเสริมการเกษตร

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๙๗

KPIs

1. จํานวนนโยบาย หรือ พรบ.
ICT ที่เกี่ยวข้อง
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการ Internet

KPIs

1. ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการเครือข่าย
Internet
2. จํานวนระบบสารสนเทศที่
กรมฯ นําไปใช้บริการบน
Cloud
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา (หลังจากรับแจ้ง)

การกําหนดตัวชี้วัด
1. จํานวนครั้งของการเกิด
Downtime ของระบบ ICT
และระยะเวลาในการกู้คืน
2. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ/
โปรแกรมการใช้งาน ทั้ง Web
Application และ Mobile App
3. จํานวนครั้งของการถูกบุกรุก
และระดับความปลอดภัยที่
ยอมรับได้
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

KPIs

1.จํานวนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ 1. ระดับความพึงพอใจของ
2.จํานวนสารสนเทศที่พัฒนา และ
ผูร้ ับบริการที่มีต่อระบบและ
ให้บริการ
บริการ ICT โดยรวม
3. จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ 2. อัตราเร็วในการแก้ไขปัญหา
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ (Help Desk
ทักษะด้าน IT
Response)
4. จํานวนผู้ใช้บริการ Web Site
ของกรมฯ

KPIs

๑๙๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : ข้อมูลดิน
I2 : รายงานและแผนที่ต่างๆ ของ
กรมฯ
I3 : ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
I4 : งานวิจัยวิชาการ
I5 : ตัวอย่างดิน
I6 : เครื่องมือวิเคราะห์ดิน
I7 : สื่อและข้อมูลเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
I8 : ปัจจัยการผลิต
I9 : นโยบาย ทิศทางของกรมฯ
กระทรวง

Stakeholders (S)

S1 : หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องภายใน
S2 : หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องภายนอก
S3 : หน่วยงานภาคเอกชน
S4 : NGOs
S5 : สถาบันการศึกษา
S6 : หน่วยงานด้านการวิจัย
S7 : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

12. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (สพข.1-12)
Output (O)
O1. : แผนที่ดิน แผนการใช้ที่ดิน/
พืชเศรษฐกิจ
O2. :รายงานการสํารวจดิน
O3. : รายงานผลการวิจัย
O4. : ผลการวิเคราะห์ดิน
O5. : รายงานผลและคําแนะนํา
ผลการวิเคราะห์ดิน
O6. : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การพัฒนาที่ดิน
O7. : องค์ความรู้ นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดิน

Process (P)
P1 : สํารวจจําแนกดิน
P2 : จัดทําแผนการใช้ที่ดิน
P3 : วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช
P4 : วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
P5 : อนุรักษ์ดินและน้ํา
P6 : ปรับปรุงบํารุงดิน
P7 : บริการงานพัฒนาที่ดิน

C1. : เกษตรกร หมอดินอาสา
นิสิต/นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป
C2. : หน่วยงานภาครัฐ
C4: หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อปท.
อบต.

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๑๙๙

KPIs

KPIs

1. จํานวนบุคคล และองค์กร
1. ร้อยละของผู้รับบริการที่ 1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการด้าน
มีความพึงพอใจในการ
ที่มาขอรับบริการด้านข้อมูล
ปัจจัยการผลิต
ใช้บริการข้อมูลด้านการ
จากสํานักงานพัฒนาที่ดิน
2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พัฒนาที่ดิน
เขต /สถานีพัฒนาที่ดิน
พึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
2. ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับ
ด้านการพัฒนาที่ดิน
การปรับปรุงให้ทันสมัย
3. ร้อยละความสําเร็จในการ
3. ร้อยละความสําเร็จใน
ดําเนินงาน
การดําเนินงาน

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

1. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการวาง 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่
แผนการใช้ที่ดินตาม
นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กําหนดเวลาในแผน
ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
2. จํานวนผลการวิเคราะห์ดินที่ 2. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ
ได้รับการเผยแพร่ (ต่อปี)
การพัฒนา และมีความอุดม
3. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับได้รับการ
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
พัฒนา (ต่อปี)
3. จํานวนโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนข้อมูลจากกรมพัฒนา
ที่ดิน
4. อัตราส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
5. อัตราส่วนของต้นทุนที่ลดลง
6. อัตราส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

KPIs

๒๐๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

S1 : กรมการปกครอง
I1 : ข้อมูลภายในกรมพัฒนาที่ดิน 4 ชั้น
S2 : กรมชลประทาน
- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
S3 : กรมป่าไม้
- แนวเขตป่าไม้ถาวร
S4 : กรมอุทยานสัตว์ป่าและ
- วงรอบเขตพัฒนาที่ดิน
พันธุ์พืช
- สํามะโนที่ดินเพือ่ การพัฒนาที่ดิน
S5 : กรมทรัพยากรทางทะเล
I2 : ข้อมูลหน่วยงานภายนอก 13 ชั้น
และชายฝั่ง
- แนวเขตการปกครอง ปี 2556
S6 : สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
- เขตชลประทาน
เพื่อเกษตรกร
- เขตป่าสงวนแห่งชาติ
S7 : กรมส่งเสริมสหกรณ์
- เขตลุ่มน้ําหลัก/ลุ่มน้ําสาขา
S8 : บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
- เขตอุทยานฯ/เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า /
ประเทศไทย
เขตห้ามล่า
- เขตป่าชายเลน
- เขตปฏิรูปที่ดิน
- เขตนิคมสหกรณ์
- ถนน แหล่งน้ํา ที่ตั้งสถานที่สําคัญ

Stakeholders (S)

13. สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (สสผ.)
P1 : จัดเตรียมข้อมูลที่มีอยู่
P2 : ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
P3 : นําเข้าในระบบสารสนเทศ
P4 : ปรับข้อมูลให้ถูกต้องตรง
ตามตําแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้แผนที่
ภาพถ่ายออร์โธ เป็นแผน
ที่ฐาน
P5 : จัดเก็บในรูปแบบ Digital
files (shp.file)
P6 : เผยแพร่ใน Intranet กรมฯ

Process (P)
O1 : ชั้นข้อมูลพื้นฐานกลางใน
รูปแบบ digital files
(shp.file) จํานวน 16 ชั้น
ข้อมูล (ยกเว้นแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี)

Output (O)

C1 : หน่วยงานส่วนกลาง
C2 : หน่วยงานส่วนภูมิภาค
C3 : สถาบันการศึกษา
C4 : ประชาชนทั่วไป

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๒๐๑

1. ร้อยละความสําเร็จใจการ
ดําเนินงาน

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1. ชั้นข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมี 1. ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา
ความถูกต้องเป็นมาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐานกลางรายภาค
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

KPIs
1. ชั้นข้อมูลพื้นฐานกลางได้รับ
การยอมรับในการนําไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90

KPIs

1. ผู้นําข้อมูลพื้นฐานกลางมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90

KPIs

๒๐๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. 2551
I2 : พระราชบัญญัติอํานวยความ
สะดวก 2558
I3 : ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วย
การใช้เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร พ.ศ. 2556
I4 : ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม เรื่องค่ามาตรฐานดิน
I5 : นโยบายลดต้นทุน
I6 : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
วิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช
I7 : บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
I8 : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
I9 : งบประมาณ
I10 : เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์
I11 : เทคโนโลยีด้านการจัดการผล
วิเคราะห์

Stakeholders (S)

S1 : หน่วยงานภายในกรมฯ
(กนผ., กสด., กผง., กกจ.,
กค., สพข. สพด.)
S2 : หน่วยงานภายนอกกรมฯ
(หน่วยงานภาครัฐ,
สถาบันการศึกษา, อปท.)
S3 : ผู้บริหารกรมฯ
S4 : เกษตรกร

14. สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
Output (O)

P1.1 : วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ปุ๋ย O1.1 : ผลวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดิน น้ํา พืช
และวัสดุปรับปรุงดิน
P1.2 : ให้คําแนะนําการจัดการ O1.2 : ผลการตรวจรับรอง
มาตรฐานปัจจัยการ
ดินตามผลวิเคราะห์ดิน
P1.3 : สังเคราะห์และจัดการ
ผลิตทางการเกษตร
O1.3 : คําแนะนําความรูเ้ รื่อง
ข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน
ดินการจัดการติดตาม
P2.1 : ผลิตชุดตรวจสอบดิน
ผลวิเคราะห์ดิน
ภาคสนาม
O1.4 : ฐานข้อมูลผล
วิเคราะห์ดิน
O2.1 : ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม

Process (P)

C1.1 :เกษตรกร หมอดินอาสา
นิสิต/นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
C1.2 : หน่วยงานภายในกรมฯ :
กสด.,กทช., กวจ., สพข.,
สพด., ศพล.
C1.3 : หน่วยงานภายนอกกรมฯ
สถาบันการศึกษา
กรมการข้าว และกรม
ประมง
C1.4 : ผู้ขอรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร
C2.1 : เกษตรกร หมอดินอาสา
นิสิต/นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
C2.2: หน่วยงานภายในกรมฯ :
สพข. และ สพด.

Customers (C)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๒๐๓

1. ร้อยละของการจัดสรร
งบประมาณที่เป็นไปตาม
แผนฯ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
จัดสรรมีคุณวุฒิตรงตามที่
กําหนด
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ํา
พืช และวัสดุปรับปรุงดิน

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด

1. ร้อยละการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
2. ร้อยละการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์

KPIs

KPIs

1. ร้อยละของข้อมูลวิเคราะห์ดินที่
1. ร้อยละของผลการวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช แล้วเสร็จ ตามคู่มือ
เกษตรกร/ผู้รับบริการนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงานกระบวนการ
การปรับปรุงฟื้นฟู
วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และ
๒. ร้อยละความสําเร็จของการผลิต
พระราชบัญญัติอํานวยความ
ชุดทดสอบดินภาคสนามตาม
สะดวก 2558
เป้าหมาย
2. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําระบบควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา
พืช
๓. ร้อยละของชุดทดสอบดิน
ภาคสนามที่ผลิตทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

1. ร้อยละของผู้รับบริการที่นําผล
การวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และ
วัสดุปรับปรุงดินไปใช้
ประโยชน์
2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช
และวัสดุปรับปรุงดิน
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่นํา
ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินไปใช้ใน
การจัดทําฐานข้อมูลดินและ
แผนการใช้ที่ดิน
๔. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม

KPIs

๒๐๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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Input (I)

I1 : ข้อมูลคําขอรับการสนับสนุนโครงการจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
I2 : หลักเกณฑ์การออกแบบ/คํานวณทางด้าน
วิศวกรรมตามหลักสภาวิศวกรรม
I3 : แผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน
I4 : หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของกรมบัญชีกลาง
I5 : ระเบียบพัสดุฯ
I6 : มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Stakeholders (S)

S1 : องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
S2 : เกษตรกร
S3 : หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
S4 : ผู้บริหารกรมฯ

15. สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาทีด่ ิน (สวพ.)
Output (O)

Customers (C)

C1.1 : สพข. และ สพด.
O1.1 : แบบแปลนงาน
P1.1 : สํารวจออกแบบ
ก่อสร้างโครงการ C1.2 : ศูนย์ศึกษาฯ
P1.2 : ควบคุมงานก่อสร้าง
ต่างๆ
O1.2 : รายงานผลการ
ก่อสร้าง

Process (P)

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๒๐๕

KPIs

1. ร้อยละความสําเร็จในการ
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ดําเนินงาน
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลังจากที่ได้รับ
มอบโครงการฯ
2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ํา

KPIs

การกําหนดตัวชี้วัด
KPIs

KPIs

1. จํานวนแบบแปลนที่ได้จากการ 1. จํานวนแบบแปลนที่ดําเนินการ 1. ร้อยละความพึงพอใจของ
สํารวจออกแบบที่เป็นไปตาม
สํารวจออกแบบเสร็จตามแผน
สํานักงานพัฒนาที่ดิน/สถานี
แผน
๒.
ระยะเวลาในการส่งมอบ
พัฒนาที่ดิน/ศูนย์ศึกษา ในการ
2. จํานวนพื้นที่ที่ควบคุมงาน
รายงานผลการควบคุมงาน
รับบริการงานแบบแปลน
ก่อสร้างตามแผน
ก่อสร้างให้สถานีพัฒนาที่ดิน
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ทันตามกําหนดเวลา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KPIs

๒๐๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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ตัวชี้วัด
(KPIs)

1. เพื่อให้ทรัพยากรดินมีความอุดม - ร้อยละของพื้นที่การเกษตร
สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้รับการบริหารจัดการการ
ได้ในระยะยาว
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม

F : มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

85

2560

85

2561

85

2562

85

2563

เป้าหมาย (Targets)

85

2564

ภาคผนวก 2
แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางของ Balance Scorecard
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- การกําหนดเขตเหมาะสมของ
ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นรายพืช

- พัฒนาฐานข้อมูลดินให้
ถูกต้องและทันสมัยต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

- การสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลทรัพยากรดิน (Land War
Room)

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๐๗
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3. เพื่อให้การบริหารจัดการภาค
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี

2. เพื่อให้ทรัพยากรดินได้รับการ
ฟื้นฟู ได้รับการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน

F : มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- ร้อยละของพื้นที่การเกษตร
มีการผลิตพืชปลอดภัยจาก
สารเคมีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของพื้นที่ดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของพื้นที่ ที่ได้รับ
การฟื้นฟูให้มีการใช้ประโยชน์
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

40

0.7

90

2560

45

0.8

90

2561

50

0.9

90

2562

55

1.0

90

2563

เป้าหมาย (Targets)

60

1.1

90

2564

- เสริมสร้างการทํา
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพดิน
อย่างต่อเนื่อง

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๐๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

4. เพื่อให้องค์กรมีเครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็ง

F : มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- ร้อยละของเครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

80

2560

80

2561

80

2562

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

2564

209

- พัฒนาองค์ความรู้ของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมือ
อาชีพด้านการพัฒนาที่ดิน

- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ด้านการพัฒนาที่ดิน

- การพัฒนาหมอดินอาสาและ
หมอดินน้อย

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๐๙

ตัวชี้วัด
(KPIs)
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- จํานวนการจัดการองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
เพิ่มขึ้น

- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในองค์กร

6. เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

7. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมี
ความสุขในการทํางาน

5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรกรที่มี - ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพใน สมรรถนะสูงและมี
การทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน

F : มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

2

80

2560

80

3

80

2561

85

4

80

2562

90

5

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

95

6

80

2564

- พัฒนาระบบการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน

- การพัฒนา การจัดการองค์
ความรู้ระดับหน่วยงาน

- การสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการทํางานอย่างเป็นระบบ

- พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงและมี
ประสิทธิภาพการทํางานครบ
ทุกตําแหน่ง

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

- ร้อยละของเกษตรกรในเขต
พัฒนาที่ดินที่มีการนํา
ฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไป
ใช้ในพื้นที่การเกษตร

- ร้อยละของหน่วยงาน/
นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด

CP1_2 เพื่อให้หน่วยงานและ
นักวิชาการภายนอกยอมรับข้อมูล
การสํารวจและจําแนกดิน และ
นําไปพัฒนาต่อยอด

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP1_1 เพื่อให้เกษตรกรนํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร

Outcome

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

CP1 กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน

70

50

2560

75

55

2561

80

60

2562

85

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

90

70

2564
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- การพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง
และทันสมัย

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของ
เกษตร สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๑๑

- ร้อยละของการขอรับ
บริการข้อมูลทรัพยากรดิน
เพิ่มขึ้น

-จํานวนระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(โปรแกรม) มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน

CP1_2 เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล
ดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาที่ดินให้ถูกต้อง
ทันสมัย และใช้งานได้ง่าย

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP1_1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

1

2

2560

1

2

2561

1

2

2562

1

2

2563

เป้าหมาย (Targets)

1

2

2564
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- พัฒนาฐานข้อมูลดินและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาที่ดินให้ถูกต้อง
และทันสมัย

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War
Room) ด้านข้อมูลดินและการ
พัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

- พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มี
ความถูกต้อง เหมาะสมและ
ครอบคลุมการนําไปใช้
ประโยชน์สําหรับทุกหน่วยงาน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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- ร้อยละของฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินระดับจังหวัดที่
ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP1_2 เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ - ร้อยละของระยะเวลาใน
เทคโนโลยีในการจัดทําฐานข้อมูล การจัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินลดลง
ทรัพยากรดินให้ครอบคลุมและ
รวดเร็ว

CP1_1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

2

20

2560

2

20

2561

2

20

2562

2

20

2563

เป้าหมาย (Targets)

2

20

2564

- พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/
สํารวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้
ระยะเวลาลดลงโดยใช้
เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําและ
ทันสมัย
- สร้างแบบจําลองในการ
วิเคราะห์คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน
อนาคต
- พัฒนาฐานข้อมูลดินมีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกชนิด
พืช

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๑๓
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CP2_2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้
อย่างเหมาะสม

Outcome
CP2_1 เพื่อให้เกษตรกรยอมรับ
คําแนะนําด้านการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

- ร้อยละของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเกษตร (882
ศูนย์) ที่เกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม (S3, N)

- ร้อยละของเกษตรกร
ในเขตพัฒนาที่ดินที่มี
ความเข้าใจแผนการใช้
ที่ดินในระดับมาก

CP2 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ทีด่ ิน

20

50

2560

25

55

2561

30

60

2562

35

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

40

70

2564

- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ให้เกษตรกรสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทาง
การเกษตรได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการเกษตร

- จัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินระดับตําบล

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดิน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP2_1 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนการใช้ - ร้อยละความพึงพอใจ
ที่ดินที่ใช้งานได้ง่าย
ของ ผู้รับบริการข้อมูล
และแผนการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่เขตความ
เหมาะสม แผนที่เสี่ยงภัย
เป็นต้น

C : มิติคุณภาพการให้บริการ
Output

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

2560

80

2561

80

2562

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

2564

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการให้บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว
- จัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านข้อมูลดิน
แผนที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน
- จัดทําข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการใช้ที่ดินพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
นําร่อง 6 ชนิดพืช (มาตราส่วน
1 : 4,000)
- พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/
สํารวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้
ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ความแม่นยําและทันสมัย
- สร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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๒๑๕

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP2_1 เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ - ร้อยละของระยะเวลาใน
เทคโนโลยีในการจัดทําแผนการใช้ การจัดทําแผนการใช้ที่ดิน
ที่ดินให้ครอบคลุมและรวดเร็ว
ลดลง

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

2

2560

2

2561

2

2562

2

2563

เป้าหมาย (Targets)

2

2564

- พัฒนาระบบการจัดทําแผนการ
ใช้ที่ดินโดยการนําเทคโนโลยีมา
มาประยุกต์ใช้

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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- ร้อยละของเกษตรกรในเขต
พัฒนาที่ดินที่มีการนําผลการ
วิเคราะห์ดินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพดิน

- ร้อยละของหน่วยงาน/
นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด

CP3_2 เพื่อให้หน่วยงานและ
นักวิชาการภายนอกยอมรับข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และ
นําไปพัฒนาต่อยอด

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP3_1 เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
นําผลวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Outcome

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

CP3 กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช

70

50

2560

75

55

2561

80

60

2562

85

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

90

70

2564
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- ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช ให้ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร ในการ
นําไปใช้ประโยชน์

- ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช ให้ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร ในการ
นําไปใช้ประโยชน์

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๑๗
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- ร้อยละของผลการวิเคราะห์
ดินที่ใช้จํานวนวันในการ
วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช รวดเร็ว
กว่ามาตรฐานคู่มือประชาชน

C : มิติคุณภาพการให้บริการ
Output
CP3_1 เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช รวดเร็วตามมาตรฐาน
คู่มือประชาชนทันความต้องการ
นําไปใช้ประโยชน์

- ชุดตรวจสอบดินที่ได้รับการ
พัฒนา

- ร้อยละความถูกต้องของผล
การวิเคราะห์ดินเป็นไปตาม
มาตรฐาน

CP3_1 เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบ
ดินภาคสนามอย่างง่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดิน

CP3_2 เพื่อพัฒนาผลการ
วิเคราะห์ดินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

วัตถุประสงค์
(Objectives)

70

1

70

2560

70

1

70

2561

70

1

70

2562

70

1

70

2563

เป้าหมาย (Targets)

70

1

70

2564

- ปรับปรุงเครือ่ งมือ และ
software ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ดิน

- ปรับปรุงเครือ่ งมือ และ
software ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ดิน

- ปรับปรุงเครือ่ งมือ และ
software ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ดิน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๑๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่
ทําการเกษตรแบบใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

- ร้อยละของผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น

CP4_2 เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_1 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทํา
การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้รับผลผลิตที่
ปลอดภัยจากสารเคมี

Outcome

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

25

40

2560

CP4 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

28

45

2561

30

50

2562

32

55

2563

เป้าหมาย (Targets)

35

60

2564
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- เสริมสร้างองค์ความรู้ให้
เกษตรกรนําเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทาง
การเกษตรได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยจากสารเคมี

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๑๙
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CP4_3 เพื่อให้เกษตรกรลดใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
และสามารถลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร

C : มิติคุณภาพการให้บริการ
Outcome
CP4_2 เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- ร้อยละของเกษตรกรที่
ลดใช้ป๋ยุ เคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรสามารถลด
ต้นทุนทางการผลิตได้

ตัวชี้วัด
(KPIs)

10

2560

10

2561

15

2562

20

2563

เป้าหมาย (Targets)

20

2564

- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย์
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินในการลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร
- การวิจัยพัฒนาที่ดินและ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๒๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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CP4_5 เพื่อให้หน่วยงานทั้งในและ/
หรือ นอกกลุ่มประเทศอาเซียน
ยอมรับและนําเทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์

CP4_4 เพื่อให้เครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง และ
สามารถนําเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคี
เครือข่ายได้

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานทั้งในและ/หรือ นอก
กลุ่มประเทศอาเซียนยอมรับ
และนําเทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์

- ร้อยละของเครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินสามารถนํา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินไปถ่ายทอดได้และนําไป
ปฏิบัติได้

- ร้อยละของครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

60

80

80

2560

60

80

80

2561

70

80

80

2562

70

80

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

80

80

2564

- พัฒนาข้อมูลดินตามหลัก
วิชาการและเป็นมาตรฐานสากล

- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง และสามารถนํา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไป
ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒๑

- ร้อยละของครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินยอมรับ
เทคโนโลยีฯและนําไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

- จํานวนของนักวิชาการและ
นักวิจัยภายนอกได้รับความรู้
และนําข้อมูลผลงานวิจัยของ
กรมฯไปใช้ประโยชน์

CP4_7 เพื่อให้นักวิชาการและ
นักวิจัยภายนอกได้รับความรู้และ
นําข้อมูลผลงานวิจัยของกรมฯไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_6 เพื่อให้เครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง และ
สามารถนําเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคี
เครือข่ายได้

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

100

80

2560

110

80

2561

120

80

2562

130

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

140

80

2564
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- สร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล
ผลงานวิจัยของกรมฯให้
นักวิชาการนักวิจัยภายนอก

- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง และสามารถนํา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไป
ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๒๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

- ร้อยละของหมอดินอาสาที่
ได้รับการฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาที่ดิน

- ร้อยละของการยอมรับ
รูปแบบเครือข่ายจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

- จํานวนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการ
สังเคราะห์เป็นจากงานวิจัย

CP4_2 เพื่อพัฒนารูปแบบการ
สร้างเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

CP4_3 เพื่อให้ได้ความรู้และนํา
ข้อมูลผลงานวิจัยของกรมฯไป
ประยุกต์ใช้ได้

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_1 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)
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5

65

100

2560

55

70

100

2561

5

75

100

2562

5

80

100

2563

เป้าหมาย (Targets)

5

85

100

2564

- การพัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม

- พัฒนารูปแบบการสร้าง
เครือข่ายให้เป็นมาตรฐานสากล

- พัฒนาคู่มือด้านการพัฒนา
ที่ดินให้เป็นภาษาต่างประเทศและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลักวิขา
การและเป็นมาตรฐานสากล

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒๓

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_5 เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
พื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร
และให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

10

50

- ร้อยละจํานวนโครงการวิจยั
ที่สําเร็จและสามารถนําไป
เผยแพร่ได้

1

2560

- ร้อยละของโครงการวิจัยที่
ได้รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม

CP4_4 เพื่อให้ได้รูปแบบการสร้าง - จํานวนรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายไปขยายผล
เครือข่ายไปขยายผล

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

224
50

15

1

2561

50

15

1

2562

50

15

1

2563

เป้าหมาย (Targets)

50

15

1

2564

- การพัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
- พัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ให้สามารถนําไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรได้

- พัฒนารูปแบบการสร้าง
เครือข่ายให้เป็นมาตรฐานสากล

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๒๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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- จํานวนเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา
ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เกษตรได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_2 เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
- ร้อยละ ของข้อเสนอ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา โครงการวิจัยที่ผ่านการ
ที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พิจารณาจาก วช.
พื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร
และให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

CP4_1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม และ
ให้เกษตรนําไปพัฒนาในพื้นที่ทาง
การเกษตร

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

50

4

2560

55

4

2561

60

4

2562

65

4

2563

เป้าหมาย (Targets)

70

4

2564

- การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม

- เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้กับเกษตรกร ให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตร

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒๕

ตัวชี้วัด
(KPIs)
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CP4_4 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและภาคี
เครือข่ายให้มีองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน

- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือ

CP4_3 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ - ร้อยละของระยะเวลาที่
ให้บริการงานพัฒนาที่ดินให้มีความ ให้บริการงานของกรมพัฒนา
รวดเร็วและสะดวกต่อผู้รับบริการ ที่ดินที่ลดลง

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

5

2560

80

5

2561

80

10

2562

80

10

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

10

2564

- พัฒนาองค์ความรู้ของ
เกษตรกร ให้เป็นเกษตรกร
มืออาชีพด้านการพัฒนาที่ดิน

- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ด้านการพัฒนาที่ดิน

- พัฒนาระบบการให้บริการให้มี
ลักษณะเป็น one stop service

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและ
ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์
ทุกหน่วยงาน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๒๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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- ร้อยละของโครงการวิจัยที่
ได้รับความเห็นชอบจากแหล่ง
งบประมาณต่างๆได้รับการ
อนุมัติให้ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP4_6 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ - ร้อยละความพึงพอใจของ
ให้บริการงานพัฒนาที่ดินให้มีความ ผู้รับบริการที่มตี ่อขั้นตอนการ
รวดเร็วและสะดวกต่อผู้รับบริการ ให้บริการของกรม

CP4_5 เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
พื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร
และให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

50

2560

80

55

2561

80

60

2562

80

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

70

2564

- พัฒนาระบบการให้บริการให้มี
ลักษณะเป็น one stop service

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและ
ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์
ทุกหน่วยงาน

- การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรมและสามารถนําไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒๗
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- จํานวนเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา
ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เกษตรได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
(KPIs)

5

2560

5

2561

5

2562

5

2563

เป้าหมาย (Targets)

5

2564

- เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยให้กับเกษตรกร ให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตร

- การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

CP4_8 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาที่ดิน
มี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการพั ฒ นา
ของเกษตรกรและสถาบัน
ที่ดิน
เกษตรกร ให้มีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาที่ดิน

CP4_7 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

๒๒๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
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CP5_2 เพื่อให้เกษตรกร ใช้
ประโยชน์จากระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
CP5_3 เพื่อเกษตรกรได้ระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่การเกษตร

Outcome
CP5_1 เพื่อให้เกษตรกรยอมรับ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

- ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากระบบอนุรักษ์
ดินและน้ํา
- ร้อยละพื้นที่ที่มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําเหมาะสม
กับพื้นที่ทําการเกษตร

- ร้อยละของเกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์
ดินและน้ํา

CP5 กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ํา

85

100

100

85

2561

85

85

2560

100

85

85

2562

100

85

85

2563

เป้าหมาย (Targets)

100

85

85

2564

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา
- จัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้ําระดับตําบล
- ทรัพยากรทีด่ ินและน้ํา ได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่
ทางการเกษตร
- การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางการ
เกษตร

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๒๙
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CP5_1 เพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์
ดินและน้ําที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพพื้นทีแ่ ละถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

- ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า เหมาะสม
กับพื้นที่ทําการเกษตร

98

100

- ร้อยละของแหล่งน้ําที่
ก่อสร้าง มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

100

2560

- ร้อยละของพื้นที่ได้รับการ
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

CP๕_4 เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์
ดินและน้ําที่เหมาะสมกับการทํา
การเกษตร

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

100

98

100

2561

100

98

100

2562

100

98

100

2563

เป้าหมาย (Targets)

100

98

100

2564

- สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

- การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ท างการ
เกษตร

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๓๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

- จํานวนครั้งในการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือ

CP5_3 เพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ดินและน้ําให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คู่มือ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP5_2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้
เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ําตามหลักวิชาการ

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

2

2560

80

2

2561

80

2

2562

80

2

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

2

2564
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- ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือ

- จัดทําคู่มือด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ําตามหลัก
วิชาการ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๓๑

ตัวชี้วัด
(KPIs)
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CP5_5 เพื่อวิจัยและพัฒนา
- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและ เป็นไปตามคู่มือ
น้ําที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ ลงทุนต่ําเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่

CP5_4 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําให้มี - ร้อยละของการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องตามหลักวิชาการและ เป็นไปตามคู่มือ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

80

2560

80

80

2561

80

80

2562

80

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

80

2564

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ําที่ปฏิบัติได้
ง่าย ลงทุนต่ําเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่

- พัฒนาแหล่งน้ําให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๓๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)
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CP6_2 เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ทํา -ร้อยละของพื้นที่ที่มีปัญหา
การเกษตร ทีม่ ีความอุดมสมบูรณ์ ได้รบั การปรับปรุงบํารุงดิน
และเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

C : มิติคุณภาพการให้บริการ
Outcome
CP6_1 เพื่อให้เกษตรกรมีการฟื้นฟู - ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการ
ฟืน้ ฟูปรับปรุงบํารุงดิน
ปรับปรุงดิน ให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
(Objectives)

CP6 : กระบวนการปรับปรุงบํารุงดิน

80

90

2560

80

90

2561

80

90

2562

80

90

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

100

2564

- การจัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพ
ปัญหาของดิน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
- การจัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพ
ปัญหาของดิน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๓๓

- จํานวนเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ที่เหมาะสม
กับพื้นที่ทําการเกษตร

- ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้
ประโยชน์จากการฟื้นฟู
ปรับปรุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์

CP6_2 เพื่อให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์จากการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการทําการเกษตร

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP6_1 เพื่อให้ได้เทคโนโลยีด้าน
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน ที่เหมาะสม
กับพื้นที่การเกษตร

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

90

9

2560

90

9

2561

90

9

2562

90

9

2563

เป้าหมาย (Targets)

90

9

2564
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- การจัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพ
ปัญหาของดิน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่

- พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุง
บํารุงดินที่เหมาะสมกับพื้นที่
ทางการเกษตร

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๓๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP6_3 เพื่อให้มีองค์ความรู้/ทักษะ - ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการ
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน ที่เหมาะสม ฟืน้ ฟูปรับปรุงบํารุงดิน
กับพื้นที่การเกษตร
เหมาะสมกับพื้นที่ทํา
การเกษตร

Output

C : มิติคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

100

2560

100

2561

100

2562

100

2563

เป้าหมาย (Targets)

100

2564
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- การจัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพ
ปัญหาของดิน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๓๕
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50

- ร้อยละ ของข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาจาก วช.
80

65

2560

- ร้อยละโครงการวิจัยที่ได้รบั
การสนับสนุน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP6_2 เพื่อส่งเสริมมาตรการ
- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงบํารุงดินตามหลักวิชาการ เป็นไปตามขั้นตอน

CP6_1 เพื่อวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ
ดิน ด้านการปรับปรุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

55

65

2561

80

60

65

2562

80

65

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

70

65

2564

- ส่งเสริมมาตรการปรับปรุง
บํารุงดินในพื้นที่ทางการเกษตร
ตามหลักวิชาการ

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพและการจัดการดิน
ด้านการปรับปรุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิต
และสนับสนุนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๓๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

CP6_4 เพื่อส่งเสริมและติดตาม
การใช้วัสดุปรับปรุงดิน/พืชปุ๋ยสด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือ

- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือ

CP6_3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
- ร้อยละของการปฏิบัติงาน
ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน ที่
เป็นไปตามขั้นตอน
ถูกต้องและเกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติได้

I : มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

80

2560

80

80

2561

80

80

2562

80

80

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

80

2564

- การพัฒนาคู่มือด้านการ
ปรับปรุงดินทุกประเภทให้เป็น
มาตรฐานตามหลักวิชาการ

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกต้องและ
ง่ายต่อการปฏิบัติ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

237

๒๓๗

238

SP7 หมายถึง กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์การ

SP6 หมายถึง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

SP5 หมายถึง กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

SP4 หมายถึง กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

SP3 หมายถึง กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ

SP2 หมายถึง กระบวนการบริหารงบประมาณ

SP1 หมายถึง กระบวนการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล

กระบวนการสนับสนุน (Support Process : SP) ประกอบด้วย 7 กระบวนการ

การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิตามแนวทางของ Balance Scorecard

๒๓๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

239

SP1_2 เพื่อพัฒนาข้อมูลด้าน
แผนงาน/โครงการให้มีความ
ถูกต้องและทันสมัย
SP1_3 เพื่อประเมินผลโครงการ
ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
การดําเนินกิจกรรมของกรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละของข้อมูลแผนงาน/
โครงการมีความถูกต้องและ
ทันสมัย
- ร้อยละของผลการประเมิน
โครงการให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อการดําเนิน
กิจกรรมของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

L : มิติการพัฒนาองค์การ
SP1_1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดทํา -จํานวนระบบที่ได้รับการ
แผนงานและระบบการติดตาม
พัฒนา
ประเมินผลไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
-ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ต่อการเรียกใช้ระบบ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

SP1 : กระบวนการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล

80

85

90

85

90

2

2561

80

1

2560

90

85

80

2

2562

90

85

80

2

2563

เป้าหมาย (Targets)

90

85

80

2

2564

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การประเมินผลโครงการของกรม

- มีค่มู ือการดําเนินงานด้านการ
จัดทําแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
- พัฒนาระบบการจัดทําแผนงาน
และระบบการติดตามประเมินผล
ให้ถูกต้อง ทันสมัยและทันเวลา
- จัดทําคู่มือประเมินผลโครงการ
ที่เป็นมาตรฐานของกรม ให้
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลนําไป
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

- พัฒนาระบบการจัดทําแผน
และระบบการประเมินผลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๓๙

SP2_1 เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

240
<0.4

95

95

- ร้อยละของหน่วยงาน
สามารถบริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพ

100

2561

<0.5

100

2560

96

<0.4

100

2562

97

<0.4

100

2563

เป้าหมาย (Targets)

-ร้อยละของข้อผิดพลาดการ
โอนจัดสรรงบประมาณตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

-ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน
งบประมาณประจําปี

SP2 : กระบวนการบริหารงบประมาณ

98

<0.3

100

2564

- พัฒนาโปรแกรมของระบบการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย เพื่อ
ใช้ในการสอบทานกับการใช้
จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ
เป็นการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งเป็นการ
ควบคุมในแต่ละผลผลิต กิจกรรม
งาน/โครงการ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๔๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP2_2 เพื่อพัฒนาระบบการเบิก
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

92

90

- ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การรับบริการของ
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

96

2560

-ร้อยละของใบสําคัญคู่จ่ายที่
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
กําหนด

-ร้อยละของความถูกต้องของ
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ

ตัวชี้วัด
(KPIs)
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92

94

97

2561

94

96

98

2562

96

98

99

2563

เป้าหมาย (Targets)

98

100

100

2564

- จัดทําคู่มือการจัดทําใบสําคัญ
การเบิกจ่ายทีถ่ ูกต้องตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ

- จัดทําคู่มือการจัดทําใบสําคัญ
การเบิกจ่ายทีถ่ ูกต้องตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔๑

-จํานวนชุดองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานของกรมพัฒนา
ที่ดิน

-ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้นําไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

SP3_2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
นําความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ ไปใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

SP3_1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

SP3 : กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ

85

1

2560

85

1

2561

85

1

2562

85

1

2563

เป้าหมาย (Targets)

85

1

2564

242

- พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบให้บุคลากรทราบ
และนําไปปฏิบัติได้ เมื่อมีความรู้
ที่จําเป็นจะสามารถทําให้ปฏิบัติ
ตามภารกิจกรมได้อย่างถูกต้อง
และสามารถให้คําปรึกษาไปยัง
องค์กรได้

- ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ด้านกฎหมายและระเบียบให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๔๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP4 เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้มี
ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
ทันเวลา เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

243
3

80

- ร้อยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนาที่ดิน

10

2560

- ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดิน
(ระดับ 1-5)

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน
ผ่าน Social Media เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPIs)

SP4 : กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

80

3

10

2561

80

3

10

2562

85

3

10

2563

เป้าหมาย (Targets)

85

3

10

2564

- พัฒนาและเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ

- พัฒนา Social Media มาใช้
ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔๓

SP5_1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การพัฒนาที่ดินให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมในทุกมิติ

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

80

- ร้อยละ(เฉลี่ย)ผลสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

2560

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดินที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด
(KPIs)

SP5 : กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

244
80

80

5

2561

80

80

5

2562

90

90

5

2563

เป้าหมาย (Targets)

100

100

5

2564

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกมิติ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๔๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

L : มิติการพัฒนาองค์การ
SP5_2 เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน GIS การพัฒนา
ที่ดินให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
เพื่อให้บริการบนระบบ WMS

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- จํานวนข้อมูลด้านพัฒนา
ที่ดินที่ให้บริการบนระบบ
WMS
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับ
บริการที่นําข้อมูลไปใช้ประ
โยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ระยะเวลาในการกู้ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

5

5

ไม่เกิน 6
ชม./ครั้ง

-

ไม่เกิน 6
ชม./ครั้ง

2561

5

2560
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ไม่เกิน 6
ชม./ครั้ง

5

-

2562

ไม่เกิน 6
ชม./ครั้ง

5

-

2563

เป้าหมาย (Targets)

ไม่เกิน 6
ชม./ครั้ง

5

-

2564

- พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)นําเสนอข้อมูล
เชิงพื้นที่เพื่อให้บริการบนระบบ
Web Map Service ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพการใช้
ที่ ดิ น รายจั ง หวั ด /ภาค/ประเทศ
1:250,000
2. ข้อมูลดิน
3. ข้อมูลภัยพิบัติ
(ข้ อ มู ล ดิ น ถล่ ม น้ํ า ท่ ว ม พื้ น ที่
ภัยแล้ง)
4. ข้ อมูลการจัดทําเขตการใช้
ที่ดิน(Zoning)
5. ข้อมูลออร์โธสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔๕

ตัวชี้วัด
(KPIs)

246

- จํานวนครั้งที่ระบบ
เครือข่ายไร้สายไม่สามารถ
ให้บริการได้

SP5_3 เพื่อปรับปรุงระบบ
- ร้อยละของหน่วยงานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย
เพื่อรองรับ Internet of Things
- ร้อยละความพึงพอใจของ
(IOT)
ผู้รับบริการในการใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

80

85

85

2563

-

2562

- วางระบบเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมทุกสํานักงาน
- วางระบบ Security เพื่อป้องกัน
การบุกรุกหรือการโจมตีเครือข่าย
จากภายนอก

85

2564

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ไม่เกินปีละ ไม่เกินปีละ ไม่เกินปีละ ไม่เกินปีละ ไม่เกินปีละ - โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยี
2ครั้ง สารสนเทศของกรมให้เข้าสู่
2ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
มาตรฐาน ICT

100

2561

100

2560

เป้าหมาย (Targets)

๒๔๖
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP6_1 เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศกั ยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

247
1

40

- ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะประจําตําแหน่ง

ไตรมาสที่
2 ของปี

2560

- จํานวนรายงานสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งของกรม
พัฒนาที่ดิน

- ระยะเวลาของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งประจําปี

SP6 : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

50

1

ไตรมาสที่
2 ของปี

2561

60

1

ไตรมาสที่
2 ของปี

2562

70

1

ไตรมาสที่
2 ของปี

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

1

- พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้
บรรลุเป้าหมาย

ไตรมาสที่ - ปรับปรุงสมรรถนะประจํา
2 ของปี ตําแหน่งให้สอดคล้องกับ JD

2564

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔๗

SP6_2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

80

80

- ร้อยละความถูกต้องของ
ข้อมูลบุคคล

80

2560

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีต่อ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล

- ร้อยละประเภทฐานข้อมูล
บุคคลที่ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

248
85

85

85

2561

90

90

90

2562

95

95

95

2563

เป้าหมาย (Targets)

100

100

100

2564

- พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้ง
ระบบ กผง. กค. กกจ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๔๘
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP6_3 เพื่อสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เช่น IDP การ
วิเคราะห์ Workload/ Training Road
Map เพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความผูกพัน
ในองค์กร

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

249
1

60

- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100

2560

- จํานวนเครื่องมือการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เพิ่มขึ้น

- ร้อยละความสําเร็จของแผน
สร้างและพัฒนาเครื่องมือใน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
(KPIs)

65

-

-

2561

70

1

100

2562

75

-

-

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

1

100

2564

- จัดทําแผนสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๔๙

SP6_4 เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรโดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการ
สร้างช่องทางการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

2

-

- จํานวนนวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้

50

2560

- จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร

- ร้อยละของบุคลากรที่มีสว่ น
ร่วมกับกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร

ตัวชี้วัด
(KPIs)

250
1

3

55

2561

-

5

60

2562

-

5

65

2563

เป้าหมาย (Targets)

1

6

70

2564

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กบั
บุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้
จากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕๐
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP7_1 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐขององค์กรด้วย
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็น
สากล

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

251
ผ่านการ
ประเมิน

1

1

- จํานวนรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปี
ที่ได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร.

ระดับ 5

2561

-

ระดับ 3

2560

ผ่านการ
ประเมิน

1

1

ระดับ 5

2563

ผ่านการ
ประเมิน

ระดับ 5

2562

เป้าหมาย (Targets)

- ผลการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA Version 2.0
จากสํานักงาน ก.พ.ร.

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐขององค์กรตาม
เกณฑ์ PMQA Version 2.0

ตัวชี้วัด
(KPIs)

SP7 : กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์การ

1

ผ่านการ
ประเมิน

ระดับ 5

2564

-โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และรางวัลบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองค์กรด้วย
เครื่องมือ PMQA

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๕๑

SP7_1 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐขององค์กรด้วย
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็น
สากล (ต่อ)

วัตถุประสงค์
(Objectives)

1

20

- ร้อยละของรางวัลที่กรม
ได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร.
เทียบกับผลงานการสมัคร
ขอรับรางวัลประจําปี

2

2560

- จํานวนรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมที่กรม
ได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร.

- จํานวนรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติประจําปีที่
กรมได้รับจากสํานักงาน
ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด
(KPIs)

252
25

1

2

2561

30

2

3

2562

35

2

3

2563

เป้าหมาย (Targets)

40

2

3

2564

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕๒
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

253

- ผลคะแนนการประเมิน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปี

SP7_2 เพื่อพัฒนาระบบการ - ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลที่สะท้อนผลลัพธ์ของ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
การดําเนินงานจริงขององค์การที่มี ราชการประจําปี
แนวโน้มที่ดีข้ึน
- จํานวนตัวชี้วัดที่แสดงผล
ลัพธ์ของการดําเนินงานเชิง
คุณภาพที่สอดคล้องตาม
ภารกิจหลักกรม

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

3.8

ระดับ 5

ระดับ 5

2560

3.9

ระดับ 5

ระดับ 5

2561

4.0

ระดับ 5

ระดับ 5

2562

4.1

ระดับ 5

ระดับ 5

2563

เป้าหมาย (Targets)

4.2

ระดับ 5

ระดับ 5

2564

- ประชุมคณะทํางานจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๕๓

2

80

- จํานวนหลักสูตรด้านการ
พัฒนาองค์การที่ถ่ายทอดสู่
บุคลากรในองค์กร

- ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาองค์การ

SP7_4 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาองค์การให้แก่บุคลากรใน
องค์กร

60

2560

- ร้อยละความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป

ตัวชี้วัด
(KPIs)

SP7_3 เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานให้สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับภารกิจกรมที่
เปลี่ยนแปลงไป

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

254
80

2

70

2561

80

2

80

2562

80

2

90

2563

เป้าหมาย (Targets)

80

2

100

2564

- โครงการประชุมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การ
(ปรับเปลี่ยนทัศนคติ/change
agent)

- ประชุมคณะทํางานปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการกรม
พัฒนาที่ดิน

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕๔
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

SP7_5 เพื่อจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ให้กับเกษตรกร

L : มิติการพัฒนาองค์การ

วัตถุประสงค์
(Objectives)

- จํานวนหลักสูตรที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

2

2560

2

2561

2

2562

2

2563

เป้าหมาย (Targets)

2

2564

255

- พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ

- จัดทําข้อตกลงการทํางาน
ร่วมกันหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน

- โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน ทั้งใน
และต่างประเทศ

ความคิดริเริ่ม/สิ่งที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย (Initiatives)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๕๕

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๕๗

๒๕๘

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน

๒๕๙

ภาคผนวก 4
ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํายุทธศาสตร์
กรมพัฒนาทีด่ ิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภาพผนวกที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรประจํากลุ่ม ในโครงการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพผนวกที่ 2 : การทบทวน พันธกิจ เป้าหมายของยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดนิ ภายใต้โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
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ภาคผนวกที่ 3 : การจัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพผนวกที่ 4 : การทําประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพข.3
สพข.4 สพข.5) วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
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ภาพผนวกที่ 5 : การทําประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในภาคกลาง (สพข.1 สพข.2 สพข.9)
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีส รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ภาพผนวกที่ 6 : การทําประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในภาคเหนือ (สพข.6 สพข.7 สพข.8)
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพผนวกที่ 7 : การทําประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินการ ปัญหา
และอุปสรรค ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในภาคใต้ (สพข.10 สพข.11
สพข.12) วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา

ภาพผนวกที่ 8 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดินลงสู่หน่วยงานระดับกอง/สํานักและบุคคล
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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คณะผูจัดทํา
ทีป่ รึกษา
นายสุรเดช
นายเขมแข็ง
นายปราโมทย
นางสาวเบญจพร

เตียวตระกูล
ยุติธรรมดํารง
ยาใจ
ชาครานนท

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดานวิชาการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดานปฏิบัติการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีดิ่ นดานบริหาร

คณะกรรมการการจัดทํายุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
นางสาวพรรณพศิ
นางสาวอุษา
นางสาวสุภาพร
นายสมโสถติ์
นางอรนาฏ
นายกอเกียรติ
นายถาวร
นายชยุต
นายสมควร
นายประเสริฐ
นายปรีชา
ดร.อรทัย
นางสาวปภาดา
นายโสฬส
นางไพจิตร
นายยุทธศาสตร
นางนงคราญ
นายสมปอง
นางนพมณี
นายกานต
นางสาวนฤมล
นายอมร
ดร.กาญจนา
นายสุนทร
นางกุลวดี
นางอุษา
ดร.พยัตติกา

บวงนาวา
ทวีแสง
จันรุงเรือง
ดําเนินงาม
โอวาทตระกูล
จันทรพึ่งสุข
มีชัย
ราชาตัน
ณ ลําปาง
เทพนรประไพ
โพธิ์ปาน
ศุกรียพงศ
ฟูรังสีโรจน
แซลิ้ม
ชัยสิทธิ์
อนุรักติพันธุ
มณีวรรณ
นิลพันธ
สุวรรณัง
ไตรโสภณ
หวะสุวรรณ
อินทราเวช
ชื่นพิชัย
รัชฎาวงษ
สุทธาวาส
ศรีใส
พลสระคู

นางสาวภัทราภรณ
นางกัญญาภัค
นายสมศักดิ์
ดร.สถาพร
นายศรจิตร
นายสามารถ
นายภิญโญ
นางจิราพรรณ
นายประศาสน
นายถวิล
นายวีรชัย
นายอุดม
นางณัฐิยา
นายกิตตินันท
นางอรอุมา
นายไพรัช
นายสถิระ
นางกิตติมา
ดร.วันเพ็ญ
นางมัทธนา
นายชินพัฒนธนา
นางปราณี
นายอุทิศ
นายอาทิตย
นายพบชาย
นายฆนนาท
นางสาวปยวรรณ

โสเจยยะ
ทองจันทร
สุขจันทร
ใจอารีย
ศรีณรงค
เสถียรทิพย
สุวรรณชนะ
ชัชวาลชัยพรรณ
สุทธารักษ
มั่งนุย
กาญจนาลัย
วิภาสไพสิฐ
หิรัญวัฒนศิริ
วรอนุวัฒนกุล
สรรพสิทธิโ์ ยธิน
พงษวิเชียร
อุดมศรี
ศิวอาทิตยกุล
วิริยะกิจนทีกุล
ชัยมหาวัน
สุขวิบูลย
สีหบัณฑ
เตจะใจ
ศุขเกษม
สวัสดี
ภูกรรณ
เกษา

บวงนาวา
พลสระคู
เกษา
อัตเจตะนะ
ไสยะหุต
แกวจันทรา
นิลพิทักษ

ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาทีบริ
่ หารงานทั่วไป
เจาหนาทีระบบงานคอมพิ
่
วเตอร

ผูเรียบเรียงและจัดทํา
นางสาวพรรณพศิ
ดร.พยัตติกา
นางสาวปยวรรณ
นางสาวสุมาลี
นางสาวสุดถวิล
นางสาวกวิสรา
นางสาวศรีมณี

