




คำ�นำ�

กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

สิงหาคม ๒๕๖๐

 ภ�รกิจสำ�คัญของกรมพัฒนาที่ดิน ส�าหรับการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรดิน ทั้งหมด ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส�ารวจจ�าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผน 

การใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ๒) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม ๓) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล

และยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน�้า ๔) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย ๕) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และ ๖) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีการจ�าแนกกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการตามแผน

ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ภายใต้การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลัก 

๑๙ หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน ๗ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๖ หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล รวมทั้งน�าไปใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติพัฒนาองค์การ

 ในปี ๒๕๖๐ กรมพัฒนาที่ดินด�าเนินการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานโดยก�าหนดให้หน่วยงานจัดท�าแผนกลยุทธ์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท�าให้มีกรอบแนวทางส�าคัญในการผลักดันผลการด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิรูปภาคการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ

 ทั้งนี้ กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น” ที่จัดท�าขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ กอง/ส�านัก บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนกลยุทธ์และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการก�าหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรดินต่อไป



ส�รบัญ
หน้� หน้�

	 แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ๑

	 แผนที่ยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน	(Strategy	Map)	 ๒

	 ตัวชี้วัดก�รประเมินผลต�มแนวท�งของ	Balance	Scorecard	 ๓

	 คว�มเชื่อมโยงยุทธศ�ส�ตร์กรมพัฒน�ที่ดินและแผนกลยุทธ์ของหน่วยง�น	 ๙

  - ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน ๑๔

    จ�าแนกตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

  - ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน ๑๕

 แผนกลยุทธ์ของหน่วยง�นหลัก ๒๑

  ๑. ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ๒๓

  ๒. ส�านักเทคโนโลยีการส�ารวจและท�าแผนที่ ๒๔

  ๓.  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ๒๖

  ๔.  ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ๒๘

  ๕.  กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ๓๐

  ๖.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ๓๒

  ๗.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ๓๖

  ๘.  ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ๓๘ 
  ๙.  ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ๔๑

  ๑๐. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ๔๔

  ๑๑. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ๔๖

  ๑๒. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ๔๙

  ๑๓. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๕๒

  ๑๔. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ๕๕

  ๑๕. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ๕๘

  ๑๖. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ๖๐

  ๑๗. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ ๖๒

  ๑๘. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ๖๕

  ๑๙. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ๖๗

 แผนกลยุทธ์ของหน่วยง�นสนับสนุน ๖๙

  ๒๐. กองแผนงาน ๗๑

  ๒๑. กองคลัง ๗๓

  ๒๒. กองการเจ้าหน้าที่ ๗๕

  ๒๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๗

  ๒๔. ส�านักงานเลขานุการกรม ๘๐

  ๒๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๘๒

  ๒๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน ๘๔
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)



แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)3 3 

ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเป็นระบบ 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มติิคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรดินมีความอดุมสมบรูณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม 
2. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดนิและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน 
3. เครื่องมือวิเคราะห์ดินได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาของพื้นที่ 
4. แผนการใช้ที่ดินสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนดา้นการพฒันาที่ดิน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรไดร้บัการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 85) 
2. จ านวนระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการปรับปรุง (2 ระบบ) 
3. จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดินทีไ่ดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา (5 เครื่องมือ) 
4. จ านวนพื้นที่ท่ีไดร้ับการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน (149 ล้านไร่) 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานสามารถน าข้อมลูการส ารวจและจ าแนกดินไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 
2. เกษตรกรน าฐานข้อมลูทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที ่
3. ผู้รบับริการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน น้ า พืช และน าไปใช้ประโยชน์  
4. เกษตรกรยอมรับค าแนะน าด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
5. หน่วยงาน / ผู้ขอรบับริการ ไดแ้ผนที่และข้อมลูแผนที่ถูกต้องครบถ้วน  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของหน่วยงานมีความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการน าฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์(ร้อยละ 70) 
3. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความพึงพอใจต่อการน าผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเข้าใจในการน าแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการข้อมลูและแผนท่ี (ร้อยละ 85) 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบฐานข้อมลูทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการพัฒนาท่ีดินมีความถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย 
2. ผลการวิเคราะห์ดิน น้ า พืชมีความถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐาน 
3. ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นย า ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ 
4. เทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ีสามารถส ารวจและจดัท าแผนท่ีได้บรรลเุป้าหมายอย่างมี

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดทีไ่ดร้ับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 90) 
2. ระยะเวลาการรายงานผลวิเคราะห์ดินทันตามความต้องการ (ตามเวลาที่ก าหนด) 
3. ระดับความถูกต้องแม่นย าของแผนการใช้ที่ดิน (ระดับ 5) 
4. ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจและจดัท าแผนทีไ่ด้บรรลเุป้าหมายอย่างมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
2. บุคลากรมีศักยภาพด้านการส ารวจดิน วิเคราะหด์ิน และวางแผนการใช้ที่ดิน 
3. องค์การมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
4. องค์การได้รับการยอมรับจากผูร้ับบริการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละความส าเร็จในการเป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนามีศักยภาพสูงด้านการปฏิบตัิงาน (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของข้อมูลดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรดินท่ีน ามาจัดการองค์ความรู้ (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละความพึงพอใจผูร้ับบริการต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 85) 
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ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. งานวิจัยได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านการพัฒนาที่ดิน 
2. งานวิจัยและเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดินไดร้ับการพัฒนาในเชงินวัตกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนผลงานวิจัยได้รับการพฒันา (อย่างน้อย 100 โครงการ/ปี) 
2. ร้อยละของผลงานวิจยัและเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินได้รับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม (ร้อยละ 5) 
 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานสามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพัฒนาท่ีดินได้ตามความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
3. นักวิชาการภายนอกสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดได ้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของหน่วยงานสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดิน  
    (ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองคค์วามรู้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของนักวิชาการภายนอกสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดได้ (ร้อยละ 70) 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิจัยสามารถน าไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผลงานวิจยัสามารถน าไปเผยแพรผ่ลงานในระดับชาตหิรือนานาชาติได ้(ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของผลงานวิจยัสามารถน าไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ (ร้อยละ50)  

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2. นักวิจัยของกรมพัฒนาท่ีดินมศีกัยภาพสามารถสร้างผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมได้ 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 
4. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ในระบบการเรียนรู้ของกรมพฒันาที่ดิน (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ 100) 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ขอรับบริการข้อมลูวิชาการ/งานวิจยัของกรมพัฒนาท่ีดิน 
    (อย่างน้อย 20 หน่วยงาน/ปี) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมลูงานวิจัยท้ังในและตา่งประเทศ (ร้อยละ 85) 
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ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ า 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษด์ินและน้ า 
2. พื้นที่ท าการเกษตรที่มีความอดุมสมบรูณ์ สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดนิได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษด์นิและน้ า (10 ล้านไร่) 
2. ร้อยละของพื้นที่ท าการเกษตรมีความอุดมสมบรูณเ์พิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 85) 

เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอนุรักษด์ินและน้ าในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรได้ 
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมรีายได้เพิม่ขึ้น  
3. เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการการปรับปรุงดินและอนุรักษด์ินและน้ า 
4. เกษตรกรมสี่วนร่วมในการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ า 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในการพัฒนาพ้ืนท่ี   
    การเกษตรได้ (ร้อยละ 90) 
2. อัตราส่วนการลดต้นทุนการผลติ (ร้อยละ 20) 
3. อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ 20) 
4. อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเกษตร (ร้อยละ 20) 
5. ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ า (ร้อยละ 85) 
6. ร้อยละของเกษตรกรมสี่วนร่วมในการปรับปรุงดินและอนรุักษ์ดินและน้ า (ร้อยละ 100) 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟปูรับปรุงบ ารุงดินตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของดิน  
2. ระบบอนรุักษ์ดินและน้ ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ 
3. แหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รบัการพัฒนาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของดิน   
    (ร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของพื้นที่ได้รับการอนุรกัษ์ดินและน้ าตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ (ร้อยละ 95) 
 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ด้านฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดนิและน้ า 
2. กรมพัฒนาท่ีดินไดร้ับการยอมรับจากผูร้ับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้อมูลดา้นการฟื้นฟปูรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ าที่น ามาจัดการองค์ความรู้    
    (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน (ร้อยละ 85) 
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ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายไดร้ับการพัฒนาให้มมีอีงค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

ส าหรับการพัฒนาพื้นที่การเกษตร  
2. หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคเีครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน  

(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)  

(ร้อยละ 80) 
 

เป้าประสงค์ 
1. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
2. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่าย (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคเีครือข่ายน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ี

การเกษตร (ร้อยละ 85) 
 
 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. หมอดินอาสาและเกษตรกรเปน็เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)  
2. หมอดินอาสาและภาคเีครือข่ายด้านการพัฒนาท่ีดินมีความเข้มแข็ง  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายดินมีความเข้มแข็ง (รอ้ยละ 100) 
 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์การที่มเีครือข่ายเกษตรกรหลากหลายกลุม่ 
2. กรมพัฒนาท่ีดินไดร้ับการยอมรับจากผูร้ับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน (รอ้ยละ 100) 
2. จ านวนหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  
    (อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ปี) 
 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)7

7 

ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
มิตปิระสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินถูกน าไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในระดับพื้นท่ี 
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีส าหรับการถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผลงานวิชาการถูกน าไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในระดับพื้นท่ี (ร้อยละ 80) 
2. จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินส าหรับการถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 
    (อย่างน้อย 5 องค์ความรู้/หลกัสูตร) 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานภายในและภายนอกยอมรับและน าเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
2. เกษตรกรน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร 
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มรายได ้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการน าเทคโนโลยีด้านพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของเกษตรกรน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร (ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมรีายไดเ้พิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) 
 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. เทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินที่น าไปถ่ายทอดมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปญัหาของพื้นที ่
2. เทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินที่น าไปถ่ายทอดมีความถูกต้องและสอดคล้อง 
    กับสภาพปัญหาของพื้นที ่(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 90) 
 
 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์การที่มีองค์ความรู้ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดินครอบคลุม 
    ทุกสภาพปัญหาของพื้นที ่
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดิน 
3. องค์การได้รับความร่วมมือทางวิชาการเชิงบูรณาการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ (อย่างน้อย 76 แห่ง) 
2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดิน  
    (ร้อยละ 90) 
3. จ านวนหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือทางวิชาการเชิงบูรณาการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาท่ีดิน  (อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ปี) 
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ตัวช้ีวัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติคุณภาพการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. มีระบบการจดัท าแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบยีบ 
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดินได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบการจัดท าแผนงานและการติดตามประเมินผลส าหรบั   
    ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วข้อง 
    ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์ 
1. เจ้าหน้าท่ีสามารถน าความรู้ด้านกฎหมายและระเบยีบไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
2. ผู้รบับริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดินสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  
    ตรงตามความต้องการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรู้น าไปปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 85) 

มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
1. ข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. การบริหารจดัการงบประมาณเป็นไปตามแผน  
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดินมีความถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
4. ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
5. ระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้อมูลดา้นแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปี (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีความถูกต้องและเป็น  
    ปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบคุคลใหเ้ป็นปัจจุบัน           
    (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์การ         

ประกันคณุภาพ (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์ 
1. องค์การมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดา้นการพัฒนาท่ีดินเป็นที่ยอมรับและ   
    สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้องค์กร 
2. บุคลากรมีศักยภาพสูงตามสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
3. บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร 
4. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. องค์การมีระบบบรหิารจดัการภาครัฐสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมลูข่าวสารของกรมพัฒนาท่ีดิน (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจ าต าแหน่ง (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติที่มตี่อฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบคุคล (ร้อยละ 85) 
4. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร (อย่างน้อย 5 องค์ความรู้) 
5. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(ร้อยละ 100) 

 



กกจ. (3) เพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรให้รองรับกับ
นโยบาย Thailand 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

กทช. (4) พัฒนาฐานข้อมูลและ
เสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.1 (5) ต้นแบบการท างาน 
เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.3 (5) สร้างและพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่  
และถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

สพข.5 (5) สร้างต้นแบบการท างาน
เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.6 (5) พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 

สพข.8 (3) พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม 

กนผ. (3) การพัฒนา ถ่ายทอด 
การใช้แผนการใชท้ี่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

กสด. (5) บูรณาการความร่วมมือ 
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน 
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

กสด. (2) พัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ส ารวจและวิจัยทรัพยากรดินเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงาน สู่มาตรฐานสากล 

กสด. (3) พัฒนาและประยุกต์ระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอด เทคโนโลยี น าไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนา
ความเขม้แข็งให้กับหมอดินอาสา 
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 

กวจ. (3) เสริมสร้างศักยภาพหมอดินอาสา
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

สพข.1 (4) ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา 
และเครือข่ายเกษตรกร สู่การเป็น  
Smart Farmer 

สพข.2 (4) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ 
หมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร  
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

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

สพข.4 (4) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หมอดินอาสา 
เกษตรกรและภาคีเครือข่าย 

สพข.5 (4) ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา 
และเครือข่ายเกษตรกรสู่การเป็น  
Smart Farmer 
 สพข.6 (4) สร้างและพัฒนาหมอดินอาสา 
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

สพข.7 (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและเครือข่ายหมอดินอาสา  
ในการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สพข.9 (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หมอดินอาสาและเครือข่ายหมอดินอาสา  
 สพข.10 (4) เสริมสร้างและพัฒนา 
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา  
และกลุ่มเกษตรกร 

สพข.11 (5) เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และ
หมอดินอาสา สู่การเป็น Smart Farmer 

สพข.12 (4) พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา 
และเครือข่าย สู่การเป็น Smart Farmer 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากร
ดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู 
ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้้า 

กทช. (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล 
และยั่งยืนด้วยการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

กวจ. (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สวพ. (1) เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า อย่างมีส่วนร่วม 

สพข.1 (2) เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตตามศักยภาพ
ความเหมาะสมของดิน ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
ตามนโยบาย 

สพข.2 (2) บริหารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน 
และอนุรักษ์ดินและน้ า 

สพข.3 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ า 

สพข.4 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล 
และยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ า 

สพข.5 (2) เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตตามศักยภาพ
ความเหมาะสมของดิน ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
ตามนโยบาย  

สพข.6 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน  
และอนุรักษ์ดินและน้ า 

สพข.7 (2) เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า  
การปรับปรุงบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้เหมาะสม 
กับสภาพปัญหาของพื้นที่ เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

สพข.8 (2) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ า 

สพข.9 (3) บริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน  
การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน  
และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

สพข.10 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
ดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุงบ ารุงดิน 

สพข.11 (3) เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของพืช
เศรษฐกิจ 

กนผ. 

สวพ. สวด. 

สสผ. กสด. 

กทช. กวจ. 

สพข.
1 

สพข.
2 

สพข.
3 

สพข.
4 

สพข.
5 

สพข.
6 

สพข.
7 

สพข.
8 

สพข.
9 

สพข.
10 

สพข.
11 

สพข.
12 

กค. กกจ. 

กผง. 

ศทส. สลก. 

กพร. ตสน. 

พัฒนาท่ีดิน 
ให้สมบูรณ์  

เพ่ิมพูนผลผลิต  
ในทิศทาง 

การใช้ประโยชน์ 
อย่างย่ังยืน  
บนพ้ืนฐาน 

การมีส่วนร่วม 

กนผ. (2) การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินให้รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

สวด. (2) สร้างความเป็นเลศิด้านงานวิจัย และนวัตกรรม 
สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

สสผ. (3) การวิจัยและพัฒนางานด้านการส ารวจ 
และท าแผนที่มุ่งสู่ระดับสากล 
 กสด. (1) สร้างความเป็นเลศิทางวิชาการ 
ด้านการส ารวจ วิจัย และวินิจฉัยทรัพยากรดิน 

กทช. (1) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยชีีวภาพทางดินเชิงนวัตกรรม 

สพข.1 (3) ยกระดับผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ 
 สพข.2 (3) ศึกษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
 สพข.3 (2) พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

สพข.4 (2) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ภาคการเกษตรด้านงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

สพข.5 (3) ยกระดับ ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ 

สพข.6 (2) เสริมสร้างการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 

สพข.12 (3) พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินให้มี
ประสทิธิภาพและสามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
 

สพข.9 (1) การยกระดับการบริหารจัดการ พัฒนางานวิจัย  
งานสาธิตงานส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.10 (2) พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
จากชายเขาจรดทะเล ตามแนวทางพระราชด าริฯ 
 
 
สพข.11 (2) พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 

สพข.11 (4) ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจสู่มาตรฐานสากล  
 

กวจ. (1) ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของดินและสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
                     ด้านการพัฒนาที่ดิน 

 

กนผ. (4) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 

สวด. (3) เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ดิน 
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 

สวพ. (2) พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าด้านอนุรักษ์ดินและน้ า 

สสผ. (2) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลศิ 
 

สวด. (4) การเสริมสร้างความสามารถ
การบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
Modern Institution 

สสผ. (4) การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
 
กทช. (5) บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

กวจ. (4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้รับบริการ 

กวจ. (5) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

กพร. (2) การยกระดับองค์การสู่ 
ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการองค์การตามระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

กกจ. (1) สร้างความ
เข้มแข็งของระบบพิทักษ์
คุณธรรมขององค์กร 

กกจ. (2) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรในสายงานหลัก
ใหม้ีศักยภาพและสมรรถนะที่หลากหลายพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
กกจ. (4) ยกระดับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กค. (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน  
การคลัง 

กค. (2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบ
มาตรฐานข้อมูล
การเงิน การคลัง 
 

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

ศทส. (5) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพัฒนาท่ีดิน กพร. (4) การบริหารจัดการการพัฒนา

ระบบบริหาร 

กพร. (3) การสร้างความพร้อมของ
องค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ศทส. (2) การพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ศทส. (4) การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดินสู่เกษตร 4.0 

ศทส. (1) เสริมสร้างระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กพร. (1) การเสริมสร้างภาวะผู้น าการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 

สลก. (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สลก. (1) พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศทส. (6) การ
ยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทัล 
SMART LDD 

กสด. (4) ติดตามและประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน 
เพื่อบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรดินด้วยการส้ารวจจา้แนกดิน วิเคราะห์ดิน  
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

กทช. (2)เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ 

กนผ. (1) การเพิ่ม
ประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการ
วางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ 
 

สสผ. (1) การเพิ่มขีดความสามารถการส ารวจ 
และท าแผนที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ที่มีประสทิธิภาพ 
  สวด. (1) ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล 

ศทส. (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับการบูรณาการข้อมูล  
และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 

กผง. (1) 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

กผง. (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานโครงการและงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

กผง. (3) การเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทาง
วิชาการแบบบูรณาการท้ังในและต่างประเทศ 

กผง. (4) การเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ SMART GROWTH PLANNING 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมพฒันาที่ดนิและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (พ.ศ.2560-2564) 

สพข.2 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน 
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.3 (1) เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน ด้วยการส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 

สพข.4 (1) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ 
ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 

สพข.6 (1) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการดิน 
ด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน  
และวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง ที่ดอน  
และที่ราบต่ าอย่างเป็นระบบ 

สพข.7 (1) เพิ่มประสทิธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล  
และการวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม 

สพข.8 (1) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน 
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.9 (2) การเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิน ให้ถูกต้อง 
ทันสมัย 

สพข.10 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินด้วยการ
ส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใชท้ี่ดิน จากชายเขาจรดทะเล 

สพข.11 (1) เพิ่ม
ประสทิธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเป็น
ระบบ 

สพข.12 (1) บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

สพข.12 (2) เพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลิตตาม
แผนการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับพื้นที่
เป้าหมาย 

สพข.1 (1) บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก 

สพข.5 (1) บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก 

ตสน. (1) พัฒนาการบริหารจัดการ 
ระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

ตสน. (2) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจ
สอบภายในปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากล 



  ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  ส�านักเทคโนโลยีการส�ารวจและท�าแผนที่
  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
  ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
  กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
  ส�านักงานพัฒนาที่เขต ๑-๑๒

 ๑. กระบวนการส�ารวจและจ�าแนกดิน

 ๒. กระบวนการจัดท�าแผนการใช้ที่ดิน

 ๓. กระบวนการวิเคราะห์ดิน น�้า พืช

 ๔. กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

 ๕. กระบวนการอนุรักษ์ดินและน�้า

 ๖. กระบวนการปรับปรุงบ�ารุงดิน

 ๑. กระบวนการจัดท�าแผนและการติดตามประเมินผล
 ๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ
 ๓. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ๔. กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๕. กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 ๖. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
 ๗. กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ

  กองแผนงาน

   กองคลัง

   กองการเจ้าหน้าที่

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   ส�านักงานเลขานุการกรม

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)13

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน กรมพัฒนาที่ดิน

กระบวนการหลัก (Core Process)

หน่วยงานหลัก

กระบวนการสนับสนุน (Support Process)  

หน่วยงานสนับสนุน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดินโดยการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของกรมฯ 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท�ายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”

ทั้ง ๓ ครั้ง แบ่งกระบวนการท�างานของกรมฯ ออกเป็น ๒ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการหลัก (Core Process) 
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) อ้างอิงจากยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ที ่1  
เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.2 (1) 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย
การส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการ

ใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.3 (1) 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรที่ดิน ด้วยการ

ส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับพื นที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 

สพข.1 (1)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงรุก 

กนผ. (1) 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรดินด้วยการวางแผนการใช้ที่ดิน 

อย่างเป็นระบบ 

สสผ. (1) 
การเพิ่มขีดความสามารถการส ารวจและท าแผนที่
เพื่อสนับสนุนขอ้มูลภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

สวด. (1) 
ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล 

กสด. (4) 
ติดตามและประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน  

เพื่อบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน 

กทช. (2) 
เพิ่มประสิทธภิาพเทคโนโลยีการผลติให้มี

มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ 

ศทส. (3)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับ
การบูรณาการข้อมลู และเชือ่มโยงระบบ

สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.4 (1)  
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

ด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใชท้ี่ดินในระดับไร่นา 

สพข.6 (1) 
 เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการดนิ ด้วยการ

ส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้
ที่ดินบนพื นทีสู่ง ทีด่อน และที่ราบต่ าอย่างเป็นระบบ 

 

สพข.7 (1)  
เพิ่มประสิทธภิาพการวิเคราะห์ข้อมูล และการ 
วางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการบริหารจัดการพื นที่

เกษตรกรรม 
 

สพข.5 (1)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงรุก 

สพข.8 (1) 
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

ด้วยการส ารวจจ าแนกดินวเิคราะห์ดิน และ
วางแผนการใชท้ี่ดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.10 (1)  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร

ดินด้วยการส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดิน จากชายเขาจรดทะเล 

สพข.11 (1)  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรดิน 

อย่างเป็นระบบ 

สพข.9 (2)  
การเพิ่มความสามารถในการพัฒนาฐานขอ้มูลดิน 

ให้ถูกต้อง ทันสมัย 
 

สพข.12 (1)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และย่ังยืน 

สพข.12 (2)  
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน  

ให้สอดคล้องกับพื นที่เปา้หมาย 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและ เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรม 

สพข.1 (3)  
ยกระดับผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ

แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาในพื นที่ 
 

สพข.2 (3)  
ศึกษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื นฐานการมีส่วนร่วม 
 

กนผ. (2) 
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้  

เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ทีด่ินให้รวดเร็ว 

สวด. (2)  
สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัย และนวัตกรรม 

สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 

สสผ. (3)  
การวิจัยและพัฒนางานด้านการส ารวจ 

และท าแผนที่มุ่งสู่ระดับสากล 

กสด. (1)  
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการส ารวจ  

วิจัย และวินิจฉัยทรัพยากรดิน 

กวจ. (1)  
ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ท่ีดินเชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดิน

และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กทช. (1) 
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางดินเชิงนวัตกรรม 

สพข.3 (2)  
พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 

กับสภาพปัญหาในพื นที ่
 

สพข.5 (3)  
ยกระดับ ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ

แก้ปัญหาให้สอดคลอ้งกับปัญหาในพื นที ่
 

สพข.6 (2)  
เสริมสร้างการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื นที ่

สพข.4 (2)  
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 

ด้านงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื นฐานการมีส่วนร่วม 

 

สพข.9 (1)  
การยกระดับการบริหารจัดการ พฒันางานวิจัย  

งานสาธิตงานส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.11 (2)  
พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน 

เชิงนวัตกรรม 

สพข.11 (4)  
ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจสู่มาตรฐานสากล  

สพข.10 (2)  
พัฒนางานวิจัย  และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  
จากชายเขาจรดทะเล ตามแนวทางพระราชด าริฯ 

สพข.12 (3)  
พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื นที ่
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ า 

กทช. (3)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล 

และย่ังยืนด้วยการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถ ุ
และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 

สพข.4 (3)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดลุ และย่ังยืน  

ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน  า 

สพข.5 (2)  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสม 
ของดิน ให้สอดคล้องกับพื นที่เป้าหมายตามนโยบาย  

สวพ. (1)  
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบ

อนุรักษ์ดินและน  า อย่างมีสว่นร่วม 
 

กวจ. (2)  
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

ข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

สพข.1 (2)  
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสม
ของดิน ให้สอดคล้องกับพื นทีเ่ป้าหมายตามนโยบาย 

สพข.6 (3)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืน  
ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน  า 

 

สพข.8 (2)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน  า 

สพข.9 (3)  
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน  า  
การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

อย่างย่ังยืน 
 

สพข.7 (2)  
เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน  า การปรับปรุง
บ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา

ของพื นที ่เพื่อยกระดับมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

สพข.2 (2)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืน 

ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินและอนุรักษ์ดินและน  า 

สพข.3 (3)  
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดลุและย่ังยืน 
ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดนิ และอนุรักษ์ดินและน  า 

 

สพข.10 (3)  
เพิ่มประสทิธภิาพการจัดการทรัพยากรดิน 

ด้วยการอนุรักษ์ดินและน  า และปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

สพข.11 (3)  
เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของพชืเศรษฐกิจ 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

สพข.3 (5)  
สร้างและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

ในพื นที่ และถา่ยทอดสู่เกษตรกร 
 

สพข.5 (5)  
สร้างต้นแบบการท างานเชิงบูรณาการ  

ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

สพข.1 (5)  
ต้นแบบการท างาน 

เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

กสด. (3)  
พัฒนาและประยุกต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยี น าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กสด. (2)  
พัฒนาระบบมาตรฐานงานส ารวจ 

และวิจัยทรัพยากรดินเพื่อยกระดับคุณภาพงาน  
สู่มาตรฐานสากล 

กสด. (5)  
บูรณาการความร่วมมอืทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน

ระหว่างองค์กรทั งภายในและภายนอก 

กนผ. (3)  
การพัฒนา ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

กทช. (4)  
พัฒนาฐานขอ้มูลและเสริมสร้างการถ่ายทอด

เทคโนโลยีชีวภาพทางดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.6 (5)  
พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
 

สพข.8 (3)  
พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 

บนพื นฐานการมีส่วนร่วม 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 

สพข.6 (4)  
สร้างและพัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี

เครือข่าย ทั งในและตา่งประเทศ 
 

สพข.7 (3)  
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่าย 

หมอดินอาสา ในการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

กวจ. (3)  
เสริมสร้างศักยภาพ 

หมอดินอาสาด้านการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดิน 

 

สพข.3 (4)  
เสริมสร้างศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่ายเกษตรกร 

สู่การเป็น Smart Farmer 
 

สพข.9 (4)  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร หมอดินอาสา 

และเครือขา่ยหมอดินอาสา  
 

สพข.11 (5)  
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และหมอดนิอาสา  

สู่การเป็น Smart Farmer 
 

 

สพข.12 (4)  
พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย  

สู่การเป็น Smart Farmer 

สพข.10 (4)  
เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา 

และกลุ่มเกษตรกร 
 

สพข.4 (4)  
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กบับุคลากรใน

หน่วยงาน หมอดินอาสา เกษตรกรและภาคีเครือข่าย 
 

สพข.5 (4)  
ยกระดับศักยภาพ หมอดินอาสา และเครือข่าย

เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer 
 

สพข.2 (4)  
ยกระดับและพัฒนาศกัยภาพหมอดนิอาสา  

หมอดินน้อย เกษตรกร และเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

สพข.1 (4)  
ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย

เกษตรกร สู่การเป็น Smart Farmer 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 



แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)19
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

สพข.3 (5)  
สร้างและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

ในพื นที่ และถา่ยทอดสู่เกษตรกร 
 

สพข.5 (5)  
สร้างต้นแบบการท างานเชิงบูรณาการ  

ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

สพข.1 (5)  
ต้นแบบการท างาน 

เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

กสด. (3)  
พัฒนาและประยุกต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยี น าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กสด. (2)  
พัฒนาระบบมาตรฐานงานส ารวจ 

และวิจัยทรัพยากรดินเพื่อยกระดับคุณภาพงาน  
สู่มาตรฐานสากล 

กสด. (5)  
บูรณาการความร่วมมอืทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน

ระหว่างองค์กรทั งภายในและภายนอก 

กนผ. (3)  
การพัฒนา ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

กทช. (4)  
พัฒนาฐานขอ้มูลและเสริมสร้างการถ่ายทอด

เทคโนโลยีชีวภาพทางดินอย่างเป็นระบบ 

สพข.6 (5)  
พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
 

สพข.8 (3)  
พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 

บนพื นฐานการมีส่วนร่วม 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 

สพข.6 (4)  
สร้างและพัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี

เครือข่าย ทั งในและตา่งประเทศ 
 

สพข.7 (3)  
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่าย 

หมอดินอาสา ในการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

กวจ. (3)  
เสริมสร้างศักยภาพ 

หมอดินอาสาด้านการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดิน 

 

สพข.3 (4)  
เสริมสร้างศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่ายเกษตรกร 

สู่การเป็น Smart Farmer 
 

สพข.9 (4)  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร หมอดินอาสา 

และเครือขา่ยหมอดินอาสา  
 

สพข.11 (5)  
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และหมอดนิอาสา  

สู่การเป็น Smart Farmer 
 

 

สพข.12 (4)  
พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย  

สู่การเป็น Smart Farmer 

สพข.10 (4)  
เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา 

และกลุ่มเกษตรกร 
 

สพข.4 (4)  
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กบับุคลากรใน

หน่วยงาน หมอดินอาสา เกษตรกรและภาคีเครือข่าย 
 

สพข.5 (4)  
ยกระดับศักยภาพ หมอดินอาสา และเครือข่าย

เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer 
 

สพข.2 (4)  
ยกระดับและพัฒนาศกัยภาพหมอดนิอาสา  

หมอดินน้อย เกษตรกร และเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

สพข.1 (4)  
ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย

เกษตรกร สู่การเป็น Smart Farmer 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 



20
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน 

กนผ. (4)  
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 

สวด. (3)  
เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ดินด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 

สวพ. (2) 
 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าด้านอนุรักษ์ดินและน  า 

สวด. (4)  
การเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น Modern Institution 

 

สสผ. (2)  
การพัฒนาระบบการให้บรกิารข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

สสผ. (4)  
การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

กทช. (5)  
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

กวจ. (4)  
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 

กวจ. (5)  
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการวจิยั 

และพัฒนาการจัดการที่ดิน 

สพข.1 (6) ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีระบบ 

สพข.2 (5) พัฒนาองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.3 (6) ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.4 (5) พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

สพข.5 (6) ยกระดับการบริหาร 
จัดการองค์กรอยา่งมีระบบ 

สพข.8 (4) พัฒนาองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.9 (5) พัฒนาบุคลากรและองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ ในด้านการพัฒนาที่ดิน 

และด้านการบริการจัดการ 

สพข.10 (5)  
การพัฒนาระบบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับองค์กร 

สพข.11 (6) พัฒนาองค์กร  
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.12 (5)  
การบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีระบบ  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

สพข.7 (4) บริหารจัดการองค์กร 
ให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน และ

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 

สพข.6 (6) พัฒนาองค์กร และบุคลากร 
เพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาท่ีดิน 

ศทส. (2) การพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

ศทส. (4) การขับเคลื่อนเทคโนโลย ี
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตร 4.0 
 
 

ศทส. (5) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม 
ขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาที่ดิน 

ศทส. (6) การยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทัล SMART LDD 
 

กค. (1) เพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

กค. (2) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบมาตรฐานข้อมูลการเงิน การคลัง 

 
กค. (3) บริหารจัดการองค์กร  

(กองคลัง) สู่ความเป็นเลิศทางด้าน
การเงิน การคลัง 

ศทส. (1) เสริมสร้างระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

กผง. (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนงานสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

กผง. (2) การเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการแผนงานโครงการและงบประมาณ

อย่างเป็นระบบ 

กผง. (3) การเสริมสร้างบทบาทความ
ร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการทั งใน 

และต่างประเทศ 

กผง. (4) การเพิ่มขีดความสามารถ 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ SMART 

GROWTH PLANNING 

ลนก. (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ลนก. (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความพรอ้ม
ในการปฏิบัติงานรองรับนโยบาย 

ไทยแลนด์ 4.0 

ตสน. (1) พัฒนาการบริหารจัดการ 
ระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

ตสน. (2) เสริมสร้างศักยภาพให ้
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 

กพร. (1) การเสริมสร้างภาวะผู้น า 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

กพร. (2) การยกระดับองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การตามระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

กพร. (3) การสร้างความพร้อมของ
องค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

กพร. (4) การบริหารจัดการ 
การพัฒนาระบบบริหาร 

 

กกจ. (1) สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบพิทักษ์คุณธรรมขององค์กร 

กกจ. (2) สร้างระบบการพัฒนา 
บุคลากรในสายงานหลกัให้มีศักยภาพ
และสมรรถนะที่หลากหลายพร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
 

กกจ. (3) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้
รองรับกับนโยบาย Thailand 4.0 

กกจ. (4) ยกระดับการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหลัก

สำานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

กองสำารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

สำานักพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒
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แผนกลยุทธ์ส ำนักวศิวกรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการบรหิารจดัการระบบอนรุักษ์ดินและน  า 
อย่างมีส่วนร่วม 

1. ทรัพยากรดินมีความชุ่มชื นอุดมสมบรูณ์ สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดนิได้ในระยะยาว 
2. ทรัพยากรดินได้รับการป้องกันจากการชะล้างพังทลาย ลดการสญูเสยีทรัพยากร
ของประเทศ 
3. สพข./สพด. ได้แบบแปลนงานก่อสร้างที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการ 
4. องค์กรมีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน  าจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ์ 

“เป็นผู้น ำด้ำนวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม สร้ำงคุณภำพงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน  ำอย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อกำรเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

พันธกิจ 
1. จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ดินและน  า เพ่ือการพัฒนาพื นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บริการงานออกแบบและวางผังระบบอนุรักษ์ดินและน  าแบบการมีส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน  าด้านวิศวกรรม 
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน  าทางด้านวิศวกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าด้านอนุรักษด์ินและน  า 

1. องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ดินและน  า 
2. องค์กรเป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ดินและน  า 
3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดนโยบายและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีความรักในองค์กร ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 
 1. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงมีเปอร์เซ็นต์ความชื นในดินเพิ่มขึ น (ร้อยละ 20) 

2. ร้อยละของพื นที่เกษตรกรรมมกีารชะล้างพังทลายทีล่ดลง (ร้อยละ 20) 
3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีสามารถน าผลงานด้านการอนุรักษด์ินและน  าไปใช้ในการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาท่ีดิน (รอ้ยละ 100) 
4. รอ้ยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีรับบริการต่อผลงานท่ีน าไปใช้ (ร้อยละ 85) 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการส ารวจออกแบบแหล่งน  าทางด้านวิศวกรรมเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และวเิคราะห์โครงการอย่างมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 3 เสรมิสรา้งการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบอนรุักษ์ดินและน  าให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื นที่ 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการงานด้านสถาปัตยกรรมและภูมสิถาปัตยกรรม 
 

1. ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดินและน  า (ระดับ 5) 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านอนุรักษ์ดินและน  า (ระดับ 5) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สวพ. (ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน สวพ. ที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ 85) 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจขององค์กร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ ในหน้าท่ีที่ปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างฐานข้อมูลด้านงานโครงการอนรุักษ์ดินและน  าเพื่อใช้ในการบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ดินและน  า 
กลยุทธ์ที่ 5 เสรมิสรา้งองค์กรให้มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. หน่วยงานในส านักเทคโนโลยี
การส ารวจและท าแผนที่ 
สามารถส ารวจและจัดท าแผนท่ี
ได้บรรลเุป้าหมายอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนท่ีมีข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน 
3. หน่วยงานภายในกรมฯ
สามารถน าข้อมูลภูมสิารสนเทศ
ไปใช้ในงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ได้ตามเป้าหมาย 
 

 

เป้ำประสงค์ 

“เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรส ำรวจและท ำแผนที่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศและกำรบรกิำรข้อมูลเชิงพื นที่ เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดท าแผนท่ี งานส ามะโนที่ดนิเพื่อการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยทีี่มีความถูกต้องเหมาะสม 
2. ผลิตแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมคดัแก้ และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในงานด้านการพัฒนาที่ดิน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมลูภูมสิารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการให้ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจ 
4. วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื นท่ีความลาดชัน 35 % พัฒนาระบบการติดตามงานและเร่งรัดผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
5. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบรหิารจัดการข้อมูลงานวิจยัอย่างเปน็ระบบ 
6. ส ารวจ ตรวจสอบ ดูแล รักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมดุหลักฐานภาคพื นดินของกรม 
7. บริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 1. หน่วยงาน / ผู้ขอรบับริการ ไดแ้ผนที่และข้อมลู

แผนที่ถูกต้องครบถ้วนจนน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 
2. หน่วยงาน / ผู้ขอรบับริการการวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และ
พื นที่ความลาดชัน 35 % ไดร้ับความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ 
3. กระบวนการตรวจสอบสถานการณ์จ าแนก
ประเภทที่ดินของพื นที่ และกระบวนการตรวจสอบ
พื นที่ความลาดชัน 35% สามารถสนับสนุนการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขต
เขา ภูเขา และพื นท่ีความลาดชัน 35 % ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. องค์กรมีผู้น าที่สามารถขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย 
2. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สื่อสารท า
ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับทั่วทั งองค์กร 
3. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
4. แผนยุทธศาสตร์ส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนท่ีสามารถก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานของส านักได้อยา่ง
ครอบคลมุทุกมิต ิ
5. องค์กรมีบุคลากรที่มศีักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานและได้รับการยอมรบัจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
6. หน่วยงานภายในส านักสามารถบริหาร
จัดการงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กบับุคลากร
ของ สสผ. 
2. นักวิจัยของ สสผ. มีเครือข่ายนกัวิจัยที่มี
การศึกษาร่วมกัน 
3. งานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จตามแผน 
4. ผลงานวิจัยของ สสผ. ไดร้ับการยอมรับ
จากหน่วยงานทั งภายในและภายนอกกรมฯ 
5. หน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินสามารถ
น าผลการวิจัยพัฒนาดา้นการส ารวจและท า
แผนที่ไปประกอบการด าเนินงานด้านพัฒนา
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สสผ. มผีลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ / นานาชาต ิ
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชงิบวก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนางาน
ด้านการส ารวจและท าแผนท่ีมุ่งสูร่ะดับสากล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถการส ารวจและท า
แผนทีเ่พื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิ
สารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ 

1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ส ารวจและจดัท าแผนทีไ่ด้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีมี
มาตรฐาน (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละความส าเร็จในการน า
ข้อมูลภูมสิารสนเทศไปใช้ในงาน
พัฒนาท่ีดินได้ตามเป้าหมาย 
(ร้อยละ 100) 
 
 

 

 

1. ร้อยละของหน่วยงาน / ผู้ขอรบับริการ ได้รับ
แผนที่และข้อมลูแผนที่ท่ีมมีาตรฐานแผนที่มาตรา
ส่วน 1:4,000 และ 1: 25,000 จนน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
2. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน /  
ผู้ขอรับบริการ ต่อการให้บริการแผนท่ี และข้อมลู
แผนที่ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน /  
ผู้ขอรับบริการ ต่อการให้บริการ วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และ
พื นที่ความลาดชัน 35 % (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบแปลงท่ีดิน
ในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื นท่ีความ 
ลาดชัน 35 % มีความถูกต้อง (รอ้ยละ 100) 
 

1. ร้อยละของงานวิจัยท่ีไดร้ับทุนสนับสนุน
จากภายนอกหน่วยงาน (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของความส าเรจ็ในการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาที่แล้ว
เสร็จตามแผน (ร้อยละ 100) 
4. จ านวนครั งในการน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
(1 ครั งต่อป)ี 
5. ร้อยละความส าเร็จที่หน่วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาท่ีดินสามารถน าลการวิจัยพัฒนา
งานด้านการส ารวจและท าแผนท่ีไป
ประกอบการด าเนินงานด้านพัฒนาที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
6. จ านวนของงานวิจัยท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาต/ินานาชาติ (1 เรื่องต่อปี) 
 

 

 

1. ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจต่อผู้น า
องค์กร (ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ 
(ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานของส านักได้อย่างครอบคลุม 
ทุกมิติ (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละบุคลากรมีศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานและได้การยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
(ร้อยละ 85) 
6. ร้อยละความผิดพลาดที่เกดิขึ นใน
กระบวนการงานพัสดุ (ร้อยละ 0) 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
แผนที่และข้อมลูแผนที ่
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  
เขตเขา ภูเขา และพื นท่ีความลาดชัน 35 % 
กลยุทธ์ที่ 3 เสรมิสรา้งมาตรฐานบริการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อองค์กร 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส ารวจและท าแผนท่ี  
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้อมลูภูมสิารสนเทศ 
ที่มีมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความร่วมมอืด้านการ
วิจัย 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสร้างผู้น าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดงานอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิม่ศักยภาพบคุลากร 
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แผนกลยุทธ์กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้าน การอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชน์หญา้แฝกการปรับปรุงบ ารุงดิน ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
รุนแรง เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน  า ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน  า พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั งวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน   

3.  ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝก การปรับปรุงบ ารุงดินการใช้สารอินทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร 

4.  การจัดท าฐานข้อมูลดา้นการอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝกการปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอ้น เกษตรอินทรีย์ หมอดินอาสาและเครือข่ายด้วย
ระบบสารสนเทศ ส าหรับเผยแพรอ่งค์ความรู้ทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

5.  สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศและสนับสนุนการปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและสอด
รับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมลูด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้างศักยภาพ 
หมอดินอาสาด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดิน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน 

1. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยเีชิง
นวัตกรรมทางดา้นการอนุรักษ์ดินและน  า  
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรบัปรุงบ ารุง
ดิน ตามการเปลีย่น แปลงสภาพภมูิอากาศท่ี
รุนแรง มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและความ
ต้องการของเกษตร 

1. ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบตัิของ
ดินทางด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพทางดิน เพื่อ
วางแผนการจัดการดิน
ให้มีผลผลติที่ยั่งยืน 

1. องค์กรมีหมอดินอาสา
และเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง 
สามารถขยายเครือข่าย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินได้ 

1. องค์กรพัฒนาข้อมูล 
บนระบบสารเทศดา้นการ
จัดการดินให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เพิ่มจ านวนงานโครงการวิจยั และ
งานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายของ
กระทรวงฯ 
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากร 
3. องค์กรมีศูนยฝ์ึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน(ตอ่) 
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีการพฒันาที่ดินเชงินวัตกรรม 
กลยุทธท์ี่ 2  สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
กลยุทธท์ี่ 3  พัฒนาศกัยภาพของบคุลากร
ทางการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน 

กลยุทธท์ี่ 1  ติดตาม 
ส ารวจ วิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 
เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที ่2  บริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนา
หมอดินอาสาและ
เครือข่ายด้านการพัฒนา
ที่ดินมีความเข้มแข็งและ
สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินให้กับภาคี
เครือข่ายได ้
กลยุทธท์ี่ 2  การพัฒนา
ไปสู่การเป็นเกษตรกร 
มืออาชีพ 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการ
ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา 
กลยทุธท์ี่ 2  สร้าง
ฐานขอ้มูลและการจัดเก็บ
ข้อมูลทรัพยากรดินอย่าง
เป็นระบบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยทุธท์ี ่1  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือการท างาน
วิจัยด้านการพัฒนาทีด่ินทีเ่ขม้แข็ง 
กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาความรู้ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร 
กลยุทธท์ี่ 3  สร้างต้นแบบด้านการอนุรักษ์ดิน
และน  า การใช้ประโยชน์หญา้แฝก การปรับปรุง
บ ารุงดิน และแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงได ้
กลยทุธท์ี ่4 พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมการวิจัยดา้นการอนุรักษ์ดินและน  าการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุงบ ารุงดิน   
กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. นักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์
ดินและน  า การใช้ประโยชน์หญา้แฝก การปรับปรุง
บ ารุงดิน ตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืนเป็นที่ยอมรับและสามารถ
น าไปปฏิบัติในพื นที่เกษตรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างฐานขอ้มูลและ
แบบจ าลองทางด้านดิน
เพื่อการผลิตทาง
การเกษตร 

2. หมอดินอาสาได้รับ
การพัฒนาไปสูก่ารเป็น
เกษตรกรมืออาชพี 

2. นักวิชาการหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
สามารถน าข้อมูลด้านการ
จัดการดินบนระบบ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได ้
 

4. เพิ่มงบประมาณวิจัย งบบูรณาการ  
และงบเชิงนโยบายของกระทรวงฯ 

เป้ำประสงค์ 
(ต่อ) 

1. จ านวนงานวิจัยที่สามารถพฒันาไปสู่นวัตกรรม 
(จ านวน 1 เรื่อง/ปี) 
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 3) 
3. จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินที่สามารถน าไปเผยแพร่แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก (จ านวนอย่างน้อย 2 เร่ือง/ปี) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ร้อยละ 85) 

1. ร้อยละของพื นที่
เป้าหมายที่ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 
(ร้อยละ 85 ของพื นที่
เป้าหมาย) 
2. จ านวนฐานข้อมลูและ
แบบจ าลองด้านทรัพยากร
ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร 
(จ านวน 1 ระบบ) 

1.ร้อยละของเครือข่าย
หมอดินอาสาที่เพิ่มขึ น 
สามารถขยายเครือขา่ย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินได ้
(ร้อยละ 10) 
2.ร้อยละของหมอดิน
อาสาทีพ่ัฒนาไปสู่การ
เป็นเกษตรกรมืออาชพี 
(ร้อยละ 5) 

1. จ านวนข้อมูลด้านการ
จัดการดินที่ได้รับการ
พัฒนาบนระบบ
สารสนเทศและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
(จ านวน 6 เรื่อง) 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  
(ร้อยละ 85) 

1. จ านวนโครงการวิจัย และงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามนโยบายของกระทรวงฯ  
(10 โครงการต่อป)ี 
2. ร้อยละบุคลากรทีเ่พิม่ขึ นและได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ (ร้อยละ 4) 
3.จ านวนหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (3 หลักสูตร) 
4. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยฯ 
 (15,000 คน) 
5. ร้อยละงบประมาณทีเ่พิม่ขึ น (ร้อยละ 20) 
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แผนกลยุทธ์กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้าน การอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชน์หญา้แฝกการปรับปรุงบ ารุงดิน ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
รุนแรง เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน  า ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน  า พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั งวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน   

3.  ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝก การปรับปรุงบ ารุงดินการใช้สารอินทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร 

4.  การจัดท าฐานข้อมูลดา้นการอนุรักษ์ดินและน  า การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝกการปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอ้น เกษตรอินทรีย์ หมอดินอาสาและเครือข่ายด้วย
ระบบสารสนเทศ ส าหรับเผยแพรอ่งค์ความรู้ทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

5.  สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศและสนับสนุนการปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและสอด
รับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมลูด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้างศักยภาพ 
หมอดินอาสาด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดิน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน 

1. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยเีชิง
นวัตกรรมทางดา้นการอนุรักษ์ดินและน  า  
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรบัปรุงบ ารุง
ดิน ตามการเปลีย่น แปลงสภาพภมูิอากาศท่ี
รุนแรง มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและความ
ต้องการของเกษตร 

1. ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบตัิของ
ดินทางด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพทางดิน เพื่อ
วางแผนการจัดการดิน
ให้มีผลผลติที่ยั่งยืน 

1. องค์กรมีหมอดินอาสา
และเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง 
สามารถขยายเครือข่าย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินได้ 

1. องค์กรพัฒนาข้อมูล 
บนระบบสารเทศดา้นการ
จัดการดินให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เพิ่มจ านวนงานโครงการวิจยั และ
งานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายของ
กระทรวงฯ 
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากร 
3. องค์กรมีศูนยฝ์ึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 



28
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แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล  
2. ผู้รบับริการมีความเชื่อถือและยอมรับผลวิเคราะห์ 
3. ส่งเสริมการจัดการดินและน  าในดินเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. องค์กรมีฐานข้อมูลทีร่วบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้งานในด้านต่างๆ ได ้
๕. การประเมินคุณภาพดินในพื นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สารปนเปื้อนในดิน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

 

เป้ำประสงค์ 

“องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิเครำะห์ วิจัย นวัตกรรมวิทยำศำสตร์ทำงดินเพ่ือกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงย่ังยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. พัฒนากระบวนการวิเคราะหด์นิ ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 
2. เสริมสร้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะหด์ินอย่างถูกต้อง ครอบคลุมพื นท่ีการเกษตร และทันสมยั 
3. สรา้งความพึงพอใจแก่ผู้รับบรกิาร และให้บริการที่มคีุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์วิจัยนวตักรรมทางดิน รวมทั งส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ 
  
 
 

 
 

1. ผลงานการวิจัยสามารถตอบสนอง
ตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินและ
ภารกิจองค์กร รวมทั งสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
2. งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยัและสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม ่
4. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อให้ได้องค์ความรู้  ครอบคลมุ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดิน
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน  

1. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักองค์กร 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ี
ขององค์กร  
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น 
3. บุคลากรมสีมรรถนะ 
มีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย  
 
 

1. สรา้งความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่
เกษตรกรในการรับบริการวิเคราะห์ดิน 
2. ท าให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้
อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการ 
3. พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย 
4. ผู้รบับริการไดร้ับการบริการวิเคราะหด์ิน
แบบครบวงจร 
5. ผู้รบับริการสามารถน าผลการวเิคราะห์
ดินพร้อมค าแนะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้องและทันเวลา 
6. เกษตรกรสามารถประเมินศักยภาพดิน 
และจัดการดินในเบื องต้นได ้
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การ
เสรมิสร้างความสามารถ
การบริหารจัดการองค์กร
ให้เป็น Modern 
Institution 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการวเิคราะห์ดินด้วยการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัย และนวตักรรมสู่การ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดิน (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ 

1. จ านวนรายการวิเคราะห์ที่ไดร้บัการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 (1 รายการ/ปี) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรูด้้านการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสูร่ะบบมาตรฐานสากล (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใน
การรับบริการ (ร้อยละ 80) 
4. จ านวนรายการวิเคราะห์ที่จัดท าฐานข้อมูลดิน (2 รายการ/ปี) 
5. จ านวนข้อมูลตัวอย่างแร่ดินเหนียวย้อนหลัง (100 ตัวอย่าง/ปี)  
6. ร้อยละของความแม่นย าในการน าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพดิน  ในพื นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนัก  
(ร้อยละ ๖๐) 
 
 
 
 

 

 

1. จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั งแหล่งทุนภายใน และ
ภายนอก (2 โครงการ/ปี) 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ และ/
หรือระดับนานาชาต ิ(๑ เรื่อง/ปี) 
3. จ านวนรายการวิเคราะห์ใหม่
ส าหรับการตรวจสอบดินภาคสนาม   
(1 รายการ/2 ปี) 
4. จ านวนครั งในการจัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ  (๑ ครั ง/ปี) 
 
 

1. ร้อยละของผู้รับบริการทีไ่ดร้ับการ
วิเคราะหด์ินแบบครบวงจร (ร้อยละ ๖๐) 
2. ร้อยละของผู้ขอรับบริการทีส่ามารถน า
ผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ ๖๐)  
3. จ านวนครั งของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการวิเคราะหด์ินด้วยชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม (4 ครั ง/ปี) 
4. ร้อยละความพึงพอใจด้านการได้รับ
บริการวิเคราะหด์ินจากผู้รับบริการ  
(ร้อยละ ๘๐) 

1. ร้อยละความ 
พึงพอใจของบุคลากรใน
องค์กร (ร้อยละ ๘๐) 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อองค์กร  
(ร้อยละ ๘๐) 
3. จ านวนกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์
องค์กร (๑ กิจกรรม/ปี) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
ทางดินเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร ์
กรมฯ และภารกิจองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การตีพมิพ์ เผยแพร่ผลงาน
ทั งระดับชาติและนานาชาติ  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากลด้วยการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ 
ISO/IEC 17025 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะหด์ิน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิเคราะหด์ินเพื่อการจัดการดิน
ในพื นที่เกษตรกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
การใหบ้ริการประชาชน   
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้
ค าแนะน าการจัดการดินแก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศผลวิเคราะห์ดินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
องค์กร 
กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนา
บุคลากรสู่การเป็น 
Smart Scientist 
กลยุทธ์ที่ 3 วางแผน
ระบบการท างานอย่าง
ชัดเจนเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 
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แผนกลยุทธ์กองส ำรวจดนิและวิจัยทรัพยำกรดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส ำรวจจ ำแนกทรัพยำกรดินอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินของประเทศอย่ำงยั่งยืน” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านตา่งๆ อย่างถูกต้อง
และทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศกัยภาพของดิน 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการส ารวจ วิจัย 
และวินิจฉัยทรัพยากรดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
มาตรฐานงานส ารวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน เพื่อยกระดบัคุณภาพ
งานสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ประยุกตร์ะบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที ่5 บูรณาการ 
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดินระหว่างองค์กร
ทั งภายใน และภายนอก 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ติดตามและ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน 
เพื่อบริหารจดัการและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1. ข้อมูลด้านการส ารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดินมีความถูกต้องแม่นย า 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 
2. งานวิจัยด้านการส ารวจ และ
วินิจฉัยทรัพยากรดินมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
3. บุคลากรมสีมรรถนะสูงและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
4. มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพื่อการพัฒนาด้านการส ารวจและ
วินิจฉัยทรัพยากรดินสู่ความเป็นสากล 

1. มีระบบการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
2. มีตัวชี วัดที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถวัดผลส าเร็จของงานได ้
3. มีการปรับปรุงระบบและเกณฑ์
การปฏิบัติงานใหม้ีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการประยุกต์และ
เผยแพร่ข้อมลูที่ครอบคลุม 
ทุกลุ่มเป้าหมาย 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความ 
พึงพอใจต่อข้อมูลและการ
บริการ 

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากร
ดินของอาเซียน 
2. มีเครือข่ายองค์กรในการ
บริหารจดัการข้อมลู
ทรัพยากรดินที่เขม้แข็ง 
3. มีการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดิน 

1. มีข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรดินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการติดตามเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.มีการคุ้มครองพื นที่
เกษตรกรรมสู่การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื นท่ี
เกษตรกรรมชั นด ี
4. มีการบริหารจัดการ ปรับปรุง
และฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองส ำรวจดนิและวิจัยทรัพยำกรดิน  (ต่อ) 

 
 

1.ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล
ด้านการส ารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดินตามมาตรฐานทาง
วิชาการ (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของผลงานวิจยัด้านการ
ส ารวจ และวินิจฉัยทรัพยากรดินที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพใน
การท างาน  (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละความส าเร็จของการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80) 

1. ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน
ในกองส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน มรีะบบในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (ระดับ 5) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าตัวชี วัดที่ได้มาตรฐาน 
สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้
(ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินท่ี
ได้รับการพัฒนา  
(ร้อยละ 100) 
2. ระดับความส าเร็จใจการ
เพิ่มช่องทางของการ
เผยแพร่ข้อมลูให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (ระดับ 5) 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ข้อมูลและการบริการ  
(ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศไทยและสมาชิกใน
อาเซียน (ร้อยละ 100) 
2. ระดับความส าเร็จในการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
(ระดับ 5) 
3. ร้อยละความส าเร็จของ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน 
(ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรดินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการติดตาม
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละพื นท่ีเกษตรกรรมชั นดีที่
ได้รับการประกาศคุม้ครองและมีการ
วางแผนการใช้พื นที่ท่ีเหมาะสม  
(ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละพื นท่ีทรัพยากรดินเสื่อม
โทรมที่ได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟู 
(ร้อยละ 100) 

กลยุทธ์ที่ 1 ตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้านการส ารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดิน  
 กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหา
และก าหนดกรอบงานวิจัย  
กลยุทธ์ที่ 3 ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาแนวทางการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดระบบในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ให้กับหน่วยงานในกองส ารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดตัวชี วัดที่เป็น
มาตรฐาน สามารถวัดผลส าเรจ็ของ
งานได้  
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามระบบ
มาตรฐานสากลของงานส ารวจ
จ าแนกดิน และวินิจฉัยคณุภาพดนิ 
เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมยัและ
มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 ตรวจสอบ 
ติดตามและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินใน
เป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษารูปแบบ
ที่เหมาะสมในการเผยแพร่
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงแตล่ะ
กลุ่มเป้าหมาย  
กลยุทธ์ที่ 3 ตรวจสอบ
ข้อคิดเห็นและความพึง
พอใจในการให้บริการจาก
กลุ่มเป้าหมาย  
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสมาชิกใน
อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
พัฒนาระหว่างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผลงาน
และแลกเปลีย่นองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 รวบรวมข้อมลูการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2 มีระบบการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรดิน 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าเกณฑ์การ
ประเมินและจ าแนกประเภทพื นที่
เกษตรกรรมชั นดี  
กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาเกณฑ์และแนว
ทางการประเมินพื นที่ดินเสื่อมโทรม 
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แผนกลยุทธ์กองส ำรวจดนิและวิจัยทรัพยำกรดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส ำรวจจ ำแนกทรัพยำกรดินอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินของประเทศอย่ำงยั่งยืน” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านตา่งๆ อย่างถูกต้อง
และทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศกัยภาพของดิน 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการส ารวจ วิจัย 
และวินิจฉัยทรัพยากรดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
มาตรฐานงานส ารวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน เพื่อยกระดบัคุณภาพ
งานสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ประยุกตร์ะบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที ่5 บูรณาการ 
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดินระหว่างองค์กร
ทั งภายใน และภายนอก 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ติดตามและ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน 
เพื่อบริหารจดัการและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1. ข้อมูลด้านการส ารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดินมีความถูกต้องแม่นย า 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 
2. งานวิจัยด้านการส ารวจ และ
วินิจฉัยทรัพยากรดินมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
3. บุคลากรมสีมรรถนะสูงและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
4. มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพื่อการพัฒนาด้านการส ารวจและ
วินิจฉัยทรัพยากรดินสู่ความเป็นสากล 

1. มีระบบการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
2. มีตัวชี วัดที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถวัดผลส าเร็จของงานได ้
3. มีการปรับปรุงระบบและเกณฑ์
การปฏิบัติงานใหม้ีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการประยุกต์และ
เผยแพร่ข้อมลูที่ครอบคลุม 
ทุกลุ่มเป้าหมาย 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความ 
พึงพอใจต่อข้อมูลและการ
บริการ 

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากร
ดินของอาเซียน 
2. มีเครือข่ายองค์กรในการ
บริหารจดัการข้อมลู
ทรัพยากรดินที่เขม้แข็ง 
3. มีการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดิน 

1. มีข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรดินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 
2. มีการติดตามเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.มีการคุ้มครองพื นที่
เกษตรกรรมสู่การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื นท่ี
เกษตรกรรมชั นด ี
4. มีการบริหารจัดการ ปรับปรุง
และฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
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แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“ก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมกับศักยภำพของที่ดิน สู่กำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยั่งยืน” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านการใช้ที่ดิน เศรษฐกิจที่ดินตามนโยบายของรัฐ และก าหนดเขตเหมาะสมการใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
    เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในทิศทางที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
3. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการจดัท าแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวางแผนป้องกันความเสยีหายจากภัยแล้ง น  าท่วม และดินถล่ม 
5. ศึกษา ส ารวจ จ าแนก ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พื นที่ชุ่มน  า) ในการจัดการเขตการใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร จดัการ
ทรัพยากรดิน ด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการใช้ที่ดินให้รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลศิด้านวาง
แผนการใช้ที่ดิน 

1. หน่วยงานมีเขตการใช้ที่ดินที่มีความถกูต้องเหมาะสมกับ
สมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดุลสอดคล้องกับนโยบาย ทั งใน
ระดับประเทศและระดับพื นที่   
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจและฐานข้อมูลใน
การก าหนดพื นที่การใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจมีความถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน  
3. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเหมาะสม 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว 
4. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถน าฐานขอ้มูลพื นที่ชุ่ม
น  า และการบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน  าไปใช้ในการก าหนด
แผนการใชท้ี่ดินอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

1. หน่วยงานมีฐานข้อมลูความต้องการของ
พืชสมุนไพร (Crop Requirement) ที่มี
ความถกูต้อง ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท า
แผนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกพชื
สมุนไพร  
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจและฐานข้อมูลในการก าหนด
พื นที่การใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจมี
ความถกูต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถน า
นวัตกรรมการวางแผนการใช้ที่พื นที่ชุม่น  าไป
ใช้ในการพัฒนาพื นที่ชุมชนให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

1. สพด./สพข. สามารถน าแผนการใช้
ที่ดินไปใชเ้ป็นเคร่ืองมอืการบริการ
จัดการทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานภายในและภายนอกมี
การด าเนินงานบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน  
3. หน่วยงานใน สพด./สพข. มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวธิี
อนุรักษ์ดินและน  า และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไปได ้

๑. หน่วยงานมีโมเดลสนับสนุน
การตัดสินใจในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
๒. หน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการวาง
แผนการใชท้ี่ดิน 
3. หน่วยงานภายในมีองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผน การใช้ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ) 
 
 

5. หน่วยงานภายในสามารถจัดท าขบวนการการท างานด้าน
พัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานภายในมีรูปแบบนวัตกรรมในการวิเคราะห์
ระบบงานด้านการวางแผนการใช้ทีด่ินระดับลุ่มน  าสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
7. แผนยุทธศาสตร์กรมพฒันาที่ดินสามารถน าข้อมลูการ
บริหารจัดการพื นทีเ่สี่ยงภัยทางการเกษตรมาก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานขององค์การได้ครอบคลุมอย่างสมดุล 
8. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินสามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื นที่เสี่ยงภัย 
9. หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถน าข้อมูลจาก
รายงานและแผนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
10. หน่วยงานภายนอกสามารถน าข้อมูลจากรายงานและแผน
ที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สามารถน าขอ้มูลจากรายงาน
และแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยไปใช้ประโยชน์ต่อไปได ้
 

4. หน่วยงานภายในสามารถมีคู่มือ และ
แนวทาง ในการท างานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  
ได้อย่างถูกตอ้งและเป็นระบบ 
5. หน่วยงานภายในมีเทคโนโลยี และองค์
ความรู้ในการพัฒนางานด้านการวาง
แผนการใช้ที่ดิน ได้อย่างทันเหตุการณ์ 
6. เพือ่พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและเตือน
ภัยพิบัตทิางธรรมชาตทิี่มีประสทิธิภาพ เพือ่ลด
ความสญูเสียต่อพื นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพือ่พัฒนาบุคลากร ให้มีทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นภาษา เทคนิคแบบจ าลอง 
และความช านาญเฉพาะดา้นภัยธรรมชาต ิ
8. เพื่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 
และกลุ่มเกษตรกร ได้รายงานการวิจัยไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ และเกษตรกรน าการวิจัย
ไปใช้กับพื นที่ของตนเองได้   
 

4. กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธี
อนุรักษ์ดินและน  าและร่วมแสดง
ความเห็นและตระหนักถึงภัยดินถล่ม 
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น 
5. เกษตรกรและชุมชนมีขีด
ความสามารถในการรับมือกับความ
เสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
6. เพือ่พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกัน
และเตอืนภัยพิบัตทิางธรรมชาตทิี่มี
ประสทิธิภาพ เพือ่ลดความสญูเสียต่อ
พื นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพือ่พฒันาบุคลากร ให้มีทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถในดา้นภาษา 
เทคนิคแบบจ าลอง และความช านาญ
เฉพาะด้านภัยธรรมชาต ิ
8. เพื่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และกลุ่มเกษตรกรได้รายงาน
การวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เกษตรกรน าการวิจัยไปใช้กับพื นที่
ของตนเองได้  

4. หน่วยงานภายในกรมฯ 
ได้รับทุนสนับสนุน/ศึกษาดู
งานในต่างประเทศ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ด้านภัยธรรมชาติ เพื่อน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื นที่และ
สามารถน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได ้
5. องค์กรได้รับความร่วมมอืทาง
วิชาการด้านการจัดการพื นที่
เสี่ยงภัยธรรมชาติกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงาน
ต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ ให้
สามารถน ามาใชก้ับพื นที่ และ
การปฏิบัติงานได ้
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
เตือนภัยและบริการข้อมูลได้
อย่างทัว่ถึง รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์   

เป้ำประสงค ์
(ต่อ) 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าเขตการใช้ที่ดินที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดลุ
สอดคล้องกับนโยบาย ทั งในระดับประเทศและระดับพื นที่ 
(ร้อยละ ๘0)  
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าข้อมลูแผนที่การใช้ที่ดิน 
(ร้อยละ 100)  
3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมให้มีความเหมาะสม สามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์
ได้สะดวกและรวดเร็ว (ร้อยละ 100) 
 

1. จ านวนฐานข้อมลูความต้องการของพืช
สมุนไพร (Crop Requirement) ที่มีความ
ถูกตอ้ง ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าแผนที่
ความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชสมุนไพร  
(จ านวน ๑๐ ชนิด/ ๑ ปี) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าข้อมลู
แผนทีก่ารใชท้ี่ดิน (ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละความส าเร็จในการถ่ายทอด
การใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่ สพด./
สพข. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือการบริการ
จัดการทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘0)  
 
 

1. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าโมเดลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้
ที่ดินที่ถกูตอ้ง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ ๘0) 
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แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“ก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมกับศักยภำพของที่ดิน สู่กำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยั่งยืน” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านการใช้ที่ดิน เศรษฐกิจที่ดินตามนโยบายของรัฐ และก าหนดเขตเหมาะสมการใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
    เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในทิศทางที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
3. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการจดัท าแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวางแผนป้องกันความเสยีหายจากภัยแล้ง น  าท่วม และดินถล่ม 
5. ศึกษา ส ารวจ จ าแนก ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พื นที่ชุ่มน  า) ในการจัดการเขตการใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร จดัการ
ทรัพยากรดิน ด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการใช้ที่ดินให้รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลศิด้านวาง
แผนการใช้ที่ดิน 

1. หน่วยงานมีเขตการใช้ที่ดินที่มีความถกูต้องเหมาะสมกับ
สมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดุลสอดคล้องกับนโยบาย ทั งใน
ระดับประเทศและระดับพื นที่   
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจและฐานข้อมูลใน
การก าหนดพื นที่การใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจมีความถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน  
3. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเหมาะสม 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว 
4. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถน าฐานขอ้มูลพื นที่ชุ่ม
น  า และการบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน  าไปใช้ในการก าหนด
แผนการใชท้ี่ดินอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

1. หน่วยงานมีฐานข้อมลูความต้องการของ
พืชสมุนไพร (Crop Requirement) ที่มี
ความถกูต้อง ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท า
แผนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกพชื
สมุนไพร  
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจและฐานข้อมูลในการก าหนด
พื นที่การใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจมี
ความถกูต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถน า
นวัตกรรมการวางแผนการใช้ที่พื นที่ชุม่น  าไป
ใช้ในการพัฒนาพื นที่ชุมชนให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

1. สพด./สพข. สามารถน าแผนการใช้
ที่ดินไปใชเ้ป็นเคร่ืองมอืการบริการ
จัดการทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานภายในและภายนอกมี
การด าเนินงานบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน  
3. หน่วยงานใน สพด./สพข. มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวธิี
อนุรักษ์ดินและน  า และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไปได ้

๑. หน่วยงานมีโมเดลสนับสนุน
การตัดสินใจในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
๒. หน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการวาง
แผนการใชท้ี่ดิน 
3. หน่วยงานภายในมีองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผน การใช้ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 



34
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ) 
 
 4. ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่รายงานและแผนท่ี

โครงการส ารวจทะเบียนพื นท่ีชุ่มน  าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าแผนการใช้ที่ดินรองรับ
พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานน ารูปแบบนวัตกรรมในการ
วิเคราะห์ระบบงานด้านการวางแผน  การใช้ที่ดินไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย ามากขึ น (ร้อยละ 80) 
7. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าข้อมูลการบริหารจัดการพื นที่เสีย่งภยัทาง
การเกษตรมาก าหนดทศิทางการปฏบิัติงานขององค์การได้
ครอบคลมุทุกมิติ (ร้อยละ 100) 
8. ระดับความส าเร็จในการผลักดนัแผนยุทธศาสตร์ใหส้ามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื นท่ีเสี่ยงภัย 
(ระดับ 5) 
9. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนา 
ที่ดินสามารถน าข้อมูลจากรายงานและแผนทีเ่สี่ยงภัยทาง
การเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 100) 
10. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกสามารถน า
ข้อมูลจากรายงานและแผนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตรไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 100) 
11. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 
สามารถน าข้อมูลจากรายงานและแผนที่พื นท่ีเสี่ยงภยัไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้(ร้อยละ 100)   
 

3. ร้อยละความส าเร็จของการน านวัตกรรม
การวางแผนการใช้ที่พื นที่ชุ่มน  าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 80 ) 
4. ร้อยละความส าเร็จของการน าคู่มือ และ
แนวทาง ในการท างานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 ไป
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานที่น า
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการพัฒนา
งานด้านการวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน (ร้อยละ 80) 
6. ร้อยละของเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการพัฒนา
เพื่อป้องกันและเตือนภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ
(ร้อยละ 80) 
7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะด้าน เพื่อน าไปพัฒนา
เทคโนโลยีการป้องกันและเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ร้อยละ 100) 
8. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้รับ
รายงานการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร น าการวิจัยไป
ใช้กับพื นที่ของตนเองได้ (ระดับ 5) 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ใน
การท างานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
ไปใช้ (ร้อยละ 80)  
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สพด./สพข. ที่มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรการป้องกันดิน
ถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน  า และ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
ได้ (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรกร ท่ีมสี่วนร่วมใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรการ
ป้องกันดินถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดิน
และน  า และร่วมแสดงความเห็น
และตระหนักถึงภัยดินถล่ม และเพื่อ
ลดความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึ น  
(ร้อยละ 100) 
5.  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร
และชุมชนในการรับมือกับความเสีย่งภัย
ธรรมชาติ การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงท ี 
(ร้อยละ 100) 

๒. จ านวนแผนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่หน่วยงานได้
ร่วมมือทางวิชาการด้านวาง
แผนการใช้ที่ดิน (อย่างน้อย ๒ 
แผนความร่วมมือ) 
3. ร้อยละความส าเร็จของ
หน่วยงานภายในองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
(ร้อยละ 80)  
4. จ านวนหน่วยงานภายใน
กรมฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุน/
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ด้านภัยธรรมชาติ  
(อย่างน้อย 5 หน่วยงาน) 
5. ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ ที่ให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านภัย
ธรรมชาติ (ร้อยละ 80) 
6. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมลูจากภาครัฐ 
และเอกชน (ระดบั 5)   

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีมีความถูกต้อง
เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดุลสอดคล้องกับ
นโยบาย ทั งในระดับประเทศและระดับพื นท่ี 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดท าฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสนับสนุน
การก าหนดเขตเขตการใช้ที่ดิน 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดท าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมใหม้ี
ความเหมาะสม สามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชนไ์ดส้ะดวก
และรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพและสนบัสนุนการน า
ฐานข้อมูลพื นท่ีชุ่มน  าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการพื นท่ีเสีย่งภยัทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของพืชสมุนไพรแตล่ะชนิด ทั งใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพื่อน ามาใช้
เปรียบเทยีบ และจดัท าฐานข้อมลูความ
ต้องการของพืชสมุนไพร 
กลยุทธ์ที่ 2  ส ารวจและวิเคราะห์สภาพการ
ใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดย
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบนั 
กลยุทธ์ที่ 3  ศึกษา วิจัย ฐานข้อมูลพื นที ่
ชุ่มน  าส าหรับสนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ศึกษาวิจยั วเิคราะห์และพัฒนาเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์อย่างตอ่เนื่องทีเ่หมาะสมในพื นท่ี
เสี่ยงภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 อบรม ถ่ายทอดความรู้
ด้านการจดัแผนการใช้ที่ดิน ให้กับ 
สพด./สพข. เพื่อสามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือการบริการจดัการทรัพยากร
ดินแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  อบรมให้ความรู/้รับ
ฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ
และเกษตรกรส าหรับสนับสนุนการ
น าแผน การใช้ที่ดินให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถลม่ด้วยวิธี
อนุรักษ์ดินและน  า โดยเกษตรกรและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดจ้าง
สถาบันการศึกษาเพื่อจัดท า
โมเดลสนบัสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
ที่ถูกต้อง พร้อมถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
ในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที ่2  จัดท าแผนความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศด้านวางแผนการใช้
ที่ดินทั งระดับทวิ และพหภุาค ี
กลยุทธ์ที่ 3  อบรม/เผยแพร่/
ชี แจงเทคนิคการจัดท า
ฐานข้อมูลพื นที่ชุ่มน  าส าหรับ
สนับสนุนการน าไปใช้
ประโยชน์ให้เกดิความมั่นคง
และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4  การศึกษา 
วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศพื นท่ีเสีย่งภัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ) 
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แผนกลยุทธ์กองเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 

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

เป้ำประสงค์ 

“องค์กรก้ำวไกล วิจัยพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพทำงดินที่เป็นเลิศ สู่กำรเกษตรยั่งยืน” 
 วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดนิ เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ผลติภณัฑ์จลุินทรยี์ ผลติและรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์จลุินทรีย์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
3. วิจัยการจัดการวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจลุินทรีย์ในการจัดการวัสดเุหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
4. ศึกษาความหลากหลายของจุลนิทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิง่แวดล้อม 
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินใหเ้ป็นศูนย์กลางข้อมลูวิชาการ และจดัท าฐานข้อมูลอเิลคทรอนิคส์ เอกสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นองค์
ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร หมอดิน และผู้สนใจ 
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ด้านผลิตภัณฑจ์ุลินทรยี์ พด. เพื่อขับเคลื่อนกลุม่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ์
7. พัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศแห่งการเรียนรูด้้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

 
 

1. ระบบการผลิตผลิตภณัฑ์
จุลินทรีย์ ท่ีเป็นต้นแบบ และได้
มาตรฐานสากล 
2. นวัตกรรมจลุินทรีย์ชนิดใหม่ๆ 
มีรูปแบบท่ีใช้ง่าย ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับ ใช้ประโยชน์ได้
ครอบคลมุทุกพื นท่ี  

1. เกษตรกรสามารถ ลดต้นทุน 
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และง่าย
ต่อการปฏิบตั ิ

1. การน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นวัสดุใน
การปรับปรุงดิน  
2. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านปริมาณ 
ชนิด และธาตุอาหารจากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และมูลสตัว ์

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล
และเสรมิสร้างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินอย่างเปน็
ระบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดลุและยั่งยนื
ด้วยการปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน 

ยุทธศำสตร์ที ่1 เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
การพัฒนางานวิจัยและ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
เชิงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการผลติให้มี
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลศิด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

1. องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูด้้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน 
2. องค์กรมีเครือข่ายด้านการ
พัฒนาท่ีดินด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็ง 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน (ต่อ) 

 
 

กลยุทธ์ 

1. จ านวนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน สามารถพฒันาเป็นนวัตกรรม
จุลินทรีย์ (จ านวน อย่างน้อย 1 
เรื่อง/ปี) 
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกร  
(ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ 80) 
 

 

 

 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาให้ได้
มาตรฐานสากล (ได้เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม
คู่มืออย่างถกูต้องในช่วง 2 ปีแรก) 
2. จ านวนนวัตกรรมจุลินทรีย์ชนิด
ใหม่ ที่ได้มาตรฐาน (จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ต่อ 2 ปี) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. (ร้อยละ 80) 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก 
และน  าหมักชีวภาพ  
(ร้อยละ 80) 
2. จ านวนฐานข้อมูลด้านปริมาณ 
ชนิด และธาตุอาหารจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
และมูลสัตว์ (จ านวนอย่างน้อย 1 
เร่ืองต่อปี)  
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่ดขีึ น (ร้อยละ 80) 
 

1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ (ร้อยละ 20) 
2. จ านวนองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
ที่ถกูต้องตามหลักวชิาการ  
(1 องค์ความรู้ ต่อ 2 ปี) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการน าขอ้มูลด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินไปใช้ 
(ร้อยละ 80) 
 
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ 
และพัฒนาความรู้ในระบบการ
ควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธท์ี่ 2 วิจัยและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กลยุทธท์ี่ 2 บริหารจัดการขอ้มูลดา้น
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชวีภาพทางดิน 
กลยุทธท์ี่ 3 บริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กลยุทธท์ี่ 4 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

กลยุทธท์ี่ 1 ส ารวจ และจัดท า
ข้อมูลชนิด และปริมาณวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร 
กลยุทธท์ี่ 2 วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื นที ่
กลยุทธท์ี่ 3 ติดตามและ
ประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ 
 

กลยุทธท์ี่ 1  สังเคราะห์ข้อมูล 
จากงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กลยทุธ์ที ่2  พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กลยุทธท์ี่ 3 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

3. องค์กรมีนวัตกรรมจุลินทรีย์ที่
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์กรม  
และกระทรวง 

3. องค์กรมีระบบการผลิต และ
นวัตกรรมจุลินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
 

3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่ม
ความหลากหลายทางชวีภาพของ
จุลินทรีย์ดิน 
 

3. องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

3. องค์กรมีบุคลากรที่
สมรรถนะสูง และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

เป้ำประสงค์
(ต่อ) 

1. จ านวนการจัดการองค์ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางดินเพิ่มขึ น (1 เร่ือง ต่อ 2 ปี) 
2. ร้อยละของเครือขา่ยด้าน
การพัฒนาที่ดินดว้ย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็งเพิ่มขึ น  
(ร้อยละ 10) 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สมรรถนะสูง และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
(ร้อยละ 90) 
 
 กลยุทธท์ี่ 1  จัดการองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดินด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็ง 
กลยุทธท์ี่ 3  เสริมสร้างบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง และ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต ๑ 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์ 

“พัฒนำที่ดินบนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอย่ำงปลอดภัยและยั่งยืน” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ๑. ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพพื นที่ ศึกษาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื นที่ เพื่อการออกแบบ
ระบบอนุรักษ์ดินและน  า และจดัท าแผนที่ส ามะโนที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตรวจสอบและเฝ้าระวัง หมุดหลักฐานแผนท่ี ภาคพื นดินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
๒. วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมลูดิน ส ารวจและจ าแนกดิน สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
และสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนและจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการ
ให้บริการข้อมลูด้านสารสนเทศภมูิศาสตร ์
๓. การให้บริการวิเคราะหด์ิน น  า พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการ และหน่วย
วิเคราะหด์ินเคลื่อนที่ รวมทั งรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลติทางการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติตาม
ศักยภาพความเหมาะสม 
ของดิน ให้สอดคล้องกับ 
พื นที่เป้าหมายตามนโยบาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับผลงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหา ให้สอดคล้อง 
กับปัญหาในพื นที ่

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ต้นแบบการ
ท างานเชิง 
บูรณาการ ด้าน
การพัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับ
ศักยภาพหมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกร สู่การ
เป็น Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ยกระดับการบรหิาร
จัดการองค์กร 
อย่างมีระบบ 

เป้ำประสงค์ 1. แผนการใช้ที่ดิน
สามารถใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาพื นท่ีดินได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. พื นที่ได้รับการปรับ 
เปลี่ยนตามศักยภาพของดิน 
๒. เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มรายได ้  
๓. พื นที่การผลิตทาง
การเกษตรมีความอดุม
สมบูรณ์และปลอดภัย 
 

๑. บุคลากรสามารถน าการจัดการงานวิชาการ 
และหรือผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ 
๒. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
๓. เกษตรกรสามารถน าความรูเ้ทคโนโลย ี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน ไปพัฒนาพื นที่การเกษตรได ้
๔. นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกสามารถ 
น าผลงานวิจัยไปต่อยอด 

1. การท างาน 
เชิงบูรณาการ 
ด้านการพัฒนา
ที่ดิน 

๑. หมอดินอาสาเป็น  
Smart Farmer 
๒. เครือข่ายเกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 
๓. หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตรเพิม่ขึ น 

๑. ผู้น าองค์กรมี
วิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็น Smart Officer 
๒. บุคลากรมีการ
ท างานเป็นทีม 
๓. มีสภาพแวดล้อมท่ี
เอื อต่อการปฏิบตัิงาน 

๔. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต งานพัฒนาท่ีดินเชิงบูรณาการ ส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
5. จัดท าแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรทีด่ิน และพฒันาแหล่งน  าเพื่อ
การเกษตรระดับพื นท่ี  
๖. สาธิตงานจดัท าระบบอนุรักษ์ดนิและน  าบนพื นท่ีลุม่-ดอน ด้วยวิธกีล และวิธีพืช 
๗. ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
๘. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร 
๙. สนับสนุนการพัฒนาท่ีดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ แบบ
บูรณาการ 
๑๐. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
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เป้ำประสงค์ 
(ต่อ) 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต ๑ (ต่อ) 
 
 ๒. เกษตรกรสามารถ

น าข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพื นที่ได้
อย่างถกูต้องและทัน
ต่อเวลา 
๓. หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง สามารถน า
ข้อมูลไปใช้บริหาร
จัดการเชิงพื นที่ได ้
๔. องค์กรได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกร 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

๕. ผลงานวิจัยยกระดับหรือเข้าไปสูก่ระบวนการ 
พัฒนาให้เป็นเชิงนวัตกรรม 
๖. ผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดิน 
๗. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไขได้อย่าง 
ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
๘. ผลงานวิจัยมีความโดดเด่นเป็นทีย่อมรับ 
๙. เป็นศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่และถ่ายทอด 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรดิน 
มีปัญหา 

๔. ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามแผน 
๕. มีเคร่ืองมือเพียงพอ 
และพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
๖. องค์กรเป็นที่
ยอมรบั 

๑. ระดับความถูก
ต้องของการจัดท า
แผนการใชท้ี่ดิน 
(ระดับ ๕) 
๒. ร้อยละของ
แผนการใชท้ี่ดิน
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนาพื นที่ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร้อยละของพื นที่ได้รับ
การปรับเปล่ียนตาม
ศักยภาพของดิน  
(ร้อยละ ๕ ต่อป)ี 
2. อัตราการลดต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่ (ร้อยละ ๒๐) 
3. อัตราการเพิ่มขึ นของ
ผลตอบแทนทางการเกษตร 
(ร้อยละ ๒๐) 
4. ร้อยละของพื นที ่
การผลิตทางการเกษตร  
ผ่านการตรวจรับรองตาม
มาตรฐานของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
5. ร้อยละพื นทีก่ารผลิต
ทางการเกษตรไม่เสื่อม
โทรมลง หรือมีความ
สมบูรณ์เพิ่มขึ น  
(ร้อยละ ๘๐ ต่อปี) 

๑. ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายสามารถน า
ผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้  
(ร้อยละ ๘๐) 
2. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายได้รับองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ ๑๐๐) 
3. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถน าความรู้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ไปพัฒนาพื นที่
การเกษตรได้ (ร้อยละ ๘๐) 
4. ร้อยละของนักวชิาการจากหน่วยงานภายนอก
สามารถน าผลงานวิจัยไปตอ่ยอด (ร้อยละ ๘๐) 
5. จ านวนผลงานวิจัยที่พฒันาให้เป็นเชิงนวัตกรรม 
(อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อป)ี 
6. ร้อยละของผลงานการจัดการงานวิชาการหรือ
งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดนิ  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ 
สร้างต้นแบบ
การท างาน 
เชิงบูรณาการ
ด้านการ
พัฒนาที่ดินใน
ระดับพื นที่ 
(ระดับ 5) 

1. ร้อยละของหมอดินอาสา
ที่เป็น Smart Farmer  
(ร้อยละ ๒๐ ต่อป)ี 
2. ร้อยละของเครือขา่ย
เกษตรกรเป็น Smart 
Farmer (ร้อยละ ๑๐ ต่อป)ี 
3. อัตราการเพิ่มขึ นของ 
รายได้ทางการเกษตรของ 
Smart Farmer (ร้อยละ ๒๕) 
4. ร้อยละของหมอดินอาสา 
และเครือขา่ยเกษตรกรที่
เป็น Smart Farmer 
สามารถสรา้งต้นแบบที่ดี
ให้กับองค์กร (ร้อยละ ๕๐) 

1. ระดับความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
บุคลากรของผู้ใต้
บังคับต่อผู้น าองค์กร 
(ระดับ ๔) 
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของผล
การด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
3. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรตอ่
สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน (ระดับ 5) 
4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

๔. องค์กรมีเครือขา่ยที่มี
คุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบ
การปฏิบัติงานได ้
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กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บท
งานวิชาการหรืองานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาในพื นที ่
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถนักวิชาการ 
ในการพัฒนาผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเชิง
นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ถอดบทเรียน และสรา้งแนวปฏิบัติ
ที่ดี ส าหรับถ่ายทอดผลงานวิชาการหรือ
งานวิจัยให้สามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลงาน
วิชาการหรืองานวิจัยระดับเขต และภูมภิาค 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบเครือข่ายการท างาน
วิชาการหรืองานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 

กลยุทธท์ี่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา ในการ
ถ่ายทอดแผนการใช้ท่ีดินในเชิงรุก 
กลยุทธท์ี่ 2 เสริมสร้างการใช้ IT ในการถ่ายทอด
เกษตรกรในระดับพื นท่ี 
กลยุทธท์ี่ ๓ สนับสนุนข้อมูลบริหารจัดการเชิงพื นท่ี
ระดับ สพด. 
กลยุทธท์ี่ ๔ สร้าง CORE TEAM ด้านการใช้แผนท่ี
บริหารจัดการเชิงรุก 
กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาระบบ ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิง
พื นท่ี 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดท าฐาน 
ข้อมูลเชิงพื นที่ให้เป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม
เกษตรกรปรับเปลี่ยน
ศักยภาพการผลิตตาม
ศักยภาพของดิน 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการรับรู้
ให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
กลยุทธ์ที่ ๔ ขบัเคลื่อนการ
บริหารจัดการเชิงรุก ระดับ
จังหวัด 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างการรับรู้
การบริหารจัดการพื นที่
เกษตรเชิงรุกให้กับเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างแรงจูง
ให้กับเกษตรกรในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตร ตามความเหมาะสม
ของพื นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  
สร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน เพื่อ
เป็นต้นแบบการ
ท างานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
แบบประชารัฐ 
 

กลยุทธท์ี่ ๑ พัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อ
เป็น Smart Officer 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
รูปแบบการท างานร่วมกัน 
กลยุทธท์ี่ ๓ พัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื อ
ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
กลยุทธท์ี่ ๔ ขับเคลื่อน
กระบวนการรายงานผล
การปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่าย และพัสดุใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 
กลยุทธท์ี่ ๕ จัดท า
แผนการจัดหาอุปกรณ์
การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับขอบเขต
การท างาน 
กลยุทธท์ี่ ๖ การสร้าง
กรอบในการด าเนินการ
ด้านการจัดซื อจัดจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อน 
หมอดินอาสาและเครือข่าย
เกษตรกรในการสร้าง
รายได้ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตั งจุด
บริการ LDD Smart Shop 
(One Stop Service) แบบ
เบ็ดเสร็จ ดา้นการพัฒนา
ที่ดิน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างแรงจูงใจ
ให้กับหมอดินอาสาและ
เกษตรกรทีเ่ป็น Smart 
Farmer 

๓. ร้อยละของพื นที่ที่
ได้รับการพัฒนาจากการ
ใช้แผนการใช้ที่ดิน  
(ร้อยละ ๖๐ ต่อปี) 
4. ระดับความถกูต้อง
ของข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดิน (ระดับ ๕) 
5. ก าหนดเวลาที่
สามารถบริการขอ้มูลให้
เกษตรกรได้ทันเวลา 
(ระดับ ๕) 
6. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง สามารถน า
ข้อมูลไปใช้บริหารจัดการ
เชิงพื นที่ได้ (ร้อยละ ๑๐๐) 
7. ระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อหนว่ยงาน 
(ระดับ ๕) 
8. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ต่อหน่วยงาน (ระดับ ๕) 
 

7. ร้อยละของพื นที่ดินมีปัญหาลดลงหรือได้รับการ
แก้ไข (ร้อยละ 100 ของพื นที่เป้าหมายต่อปี) 
8. จ านวนผลงานวิชาการหรืองานวจัิยได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ  
(อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อป)ี 
9. จ านวนผลงานวิชาการหรืองานวจัิยได้รับ
รางวัล (อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อป)ี 
๑0. ระดับความส าเร็จในการจัดตั งศูนย์กลาง
รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอด เทคโนโลยี/
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรดินมีปัญหาของ
ภูมิภาค (ระดับ ๕) 

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

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต ๑ (ต่อ) 
 
 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 2 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการ
ส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะหด์ิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ 

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการพัฒนาท่ีดนิ 
2. ศึกษา วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
3. พัฒนาข้อมูลดิน ด้วยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และเพื่อผลิตและให้บริการข้อมลูเชิงพื นที่ต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย 
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดนิ เพื่อเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
    บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย เกษตรกร กลุ่มเกษตร และเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทีด่ินเพื่อเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
6. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
7. พัฒนาองค์กรเพื่อใหเ้ป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหารจดัการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดลุและยั่งยนื
ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน 
และอนุรักษ์ดินและน  า 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ศึกษา วิจัยพัฒนา 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาท่ีดิน
บนพื นฐานการมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา 
หมอดินน้อย 
เกษตรกร และ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

เป้ำประสงค์ 

1. เพื่อให้ไดร้ะบบฐานข้อมลูทรัพยากรดิน/ที่ดิน ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย 
และใช้งานง่าย 
2. เพื่อให้หน่วยงานและนักวิชาการทั งภายในและภายนอกน าข้อมลูการ 
ส ารวจและจ าแนกดินไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด 
3. เพื่อให้เกษตรกรน าฐานข้อมลูทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ี
การเกษตร 
4. เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าข้อมูลผลวิเคราะหด์ินและการจดัการ
ทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา 
5. เพื่อให้เกษตรกร/ผู้รับบริการได้รับความรู้ด้านการวิเคราะหด์ิน 
6. เพื่อให้แผนการใช้ที่ดินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อให้ได้แผนการใช้ที่ดินท่ีมีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื นที่และทุกพืช
เศรษฐกิจ 
 

1. เกษตรกรมีความรูด้้านการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เกษตรกรสามารถน าความรูด้้าน
การปรับปรุงบ ารุงดินไปปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้อง และแพร่หลาย 
3. พื นที่ท าการเกษตรได้รับการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงให้มีความอุดม
สมบูรณ ์
4. เกษตรกรมีความรูด้้านการ
อนุรักษ์ดินและน  า และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได ้
 

1. พัฒนา
ผลงานวิจัย และ
เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาท่ีดิน 
ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการดิน
ในพื นที่ได้ 

1. หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 

1. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง มี
ศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได ้
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กลยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 2 (ต่อ) 
 
 ตัวชี วัด/ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

15. ร้อยละของพื นท่ีเกษตรกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามเขตการใช้ท่ีดิน 
(ร้อยละ 10 ต่อปี) 
16. แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ท่ีดินแบบบูรณาการ (1 แปลง) 
17. แปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดินแบบ
บูรณาการ (1 แปลง) 
18. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย (ระดับ 3) 

6. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ดินและน  า  
(ร้อยละ 85) 
7 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน  า มีความถูก
ต้องและเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี  
(ร้อยละ 100) 
8. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
ท่ีได้รับประโยชน์จากแหล่งน  า  
(ร้อยละ 100) 
 

3. ศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (ระดับเขต 
และ สพด.) 
 

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าองค์ 
ความรู้ท่ีได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร  
(ร้อยละ 100) 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ท่ีดินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ 
2. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้สามารถเรียกใช้กับส่ือต่างๆ ได้ง่าย 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน น  า ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร (ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อเวลา) 
5. พัฒนารูปแบบการแปลผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเข้าใจง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
6. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยใช้ผลวิเคราะห์ดิน
แก่เกษตรกร ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา 
7. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการเก็บตัวอย่างดิน 
8. พัฒนาระบบการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินให้ถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับพื นท่ี 
9. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าแผนการใช้ท่ีดินไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับพื นท่ี 
10. ปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพื นท่ีให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
11. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดิน 
12. สร้างต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ท่ีดินแบบบูรณาการ 
13. สร้างต้นแบบการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดินแบบ
บูรณาการ 
 

1. ส่งเสริม ให้ความรู้การฟื้นฟู
ปรับปรุงบ ารุงดินท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา 
2. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อ
ลดการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตรของเกษตรกร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินตาม
สภาพปัญหาของพื นท่ี 
4. ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  า 
5. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื นท่ีและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
6. พัฒนาแหล่งน  าตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื นท่ี 
 

1. จัดท าแผน
แม่บทงานวิจัยให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาใน
พื นท่ี 
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินให้
กว้างขวางและ
ท่ัวถึงอย่างมีส่วน
ร่วม 
3. บริการข้อมูลท่ี
ใช้ในการพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
4. พัฒนาและ
จัดตั งศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว 
 

1. พัฒนา 
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart 
Farmer  
2. ขับเคลื่อน
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรในการ
สร้างรายได้ทาง
การเกษตร 
 
1. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
2. จัดท าแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
5. จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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เป้ำประสงค์ 
(ต่อ) 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 2 (ต่อ) 
 
 

8. เพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรยอมรับและน าแผนการใช้ท่ีดินไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม 
9. พื นท่ีเกษตรกรรมได้รับการปรับเปล่ียนการผลิตตามเขตการใช้ท่ีดิน 
10. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ 
11. องค์กรสามารถปฏิบัติงานตานโยบาย 

5. พื นท่ีเกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์
และน  า ลดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน 
6. เพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน  าให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย 
7. พัฒนาแหล่งน  าให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 
8. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาแหล่งน  าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรสามารถ
น าผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ไป
ถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้ 
3. เกษตรกรสามารถ
น าความรู้เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
ไปพัฒนาพื นท่ี
การเกษตรได้ 
4. หน่วยงานอื่นๆ 
ยอมรับและน า 
เทคโนโลยีของกรม
พัฒนาท่ีดินไปใช้
ประโยชน์ 

2. หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ น 
3. องค์กรมี
เครือข่ายท่ีมี
คุณภาพ 

2. มีฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ี
ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบันเพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากร 
โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละความส าเร็จของการส ารวจจ าแนกดินด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีดิน/แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
แผนปฏิบัติและแผนงบประมาณ (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/นักวิชาการ และเกษตรกร ท่ีน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการน าฐานข้อมูลดิน/ทรัพยากรดินไปใช้ในพื นท่ี
การเกษตร (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละบุคลากรด้านการส ารวจจ าแนกดินได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 10) 
6. ระดับความถูกต้องของข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน น  า ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร 
(ระดับ 5) 
7. ให้บริการข้อมูลผลวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรได้ทันเวลา (ระดับ 5) 
8. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีรับบริการวิเคราะห์ดิน และน าผล
วิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 
9. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 100) 
10. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (ระดับ 5) 
11. ร้อยละความส าเร็จของการวางแผนการใช้ท่ีดินตามแผนปฏิบัติและแผน
งบประมาณ (ร้อยละ 100) 
12. ร้อยละของผู้รับบริการมีความเข้าใจแผนการใช้ท่ีดินและน าไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ 80) 
13. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าแผนการใช้ท่ีดินไปใช้
ประโยชน์ น าไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการเกษตรในระดับพื นท่ีได้ (ร้อยละ 80) 
14. ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพื นท่ี (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
 

1. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับ
ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่รับ
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน
สามารถใช้ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของพื นท่ีเกษตรกรรมท่ี
ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุง  
(ร้อยละ 20 ต่อป)ี 
4. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน  า 
และน าไปใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสมของพื นท่ี (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของพื นท่ีเกษตรกรรมท่ี
ได้รับการอนุรักษ์ดินและน  าตาม
ความเหมาะสม (ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละของ 
ข้อมูลด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยี 
การพัฒนาท่ีดิน  
ท่ีน าไปเผยแพร่ 
และถ่ายทอดได้  
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรและ
หน่วยงานต่างๆ  
น าเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินไปปฏิบัติ
และถ่ายทอดฯ  
(ร้อยละ 80) 
 

1. ร้อยละของ
หมอดินอาสาท่ี
เป็น Smart 
Farmer  
(ร้อยละ 20 ต่อป)ี 
2. ร้อยละของ
เครือข่ายเกษตรกร
เป็น Smart 
Farmer  
(ร้อยละ 10 ต่อป)ี 
3. อัตราการ
เพิ่มขึ นของ
รายได้ทาง
การเกษตรของ 
Smart Farmer 
(ร้อยละ 25) 
 

1. ร้อยละบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความ 
พึงพอใจของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติท่ีมีต่อ
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล  
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละความ 
พึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ร้อยละ 80) 
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กลยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 2 (ต่อ) 
 
 ตัวชี วัด/ 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

15. ร้อยละของพื นท่ีเกษตรกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามเขตการใช้ท่ีดิน 
(ร้อยละ 10 ต่อปี) 
16. แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ท่ีดินแบบบูรณาการ (1 แปลง) 
17. แปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดินแบบ
บูรณาการ (1 แปลง) 
18. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย (ระดับ 3) 

6. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ดินและน  า  
(ร้อยละ 85) 
7 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน  า มีความถูก
ต้องและเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี  
(ร้อยละ 100) 
8. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
ท่ีได้รับประโยชน์จากแหล่งน  า  
(ร้อยละ 100) 
 

3. ศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (ระดับเขต 
และ สพด.) 
 

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าองค์ 
ความรู้ท่ีได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร  
(ร้อยละ 100) 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ท่ีดินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ 
2. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้สามารถเรียกใช้กับส่ือต่างๆ ได้ง่าย 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน น  า ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร (ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อเวลา) 
5. พัฒนารูปแบบการแปลผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเข้าใจง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
6. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยใช้ผลวิเคราะห์ดิน
แก่เกษตรกร ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา 
7. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการเก็บตัวอย่างดิน 
8. พัฒนาระบบการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินให้ถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับพื นท่ี 
9. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าแผนการใช้ท่ีดินไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับพื นท่ี 
10. ปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพื นท่ีให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
11. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดิน 
12. สร้างต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ท่ีดินแบบบูรณาการ 
13. สร้างต้นแบบการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ท่ีดินแบบ
บูรณาการ 
 

1. ส่งเสริม ให้ความรู้การฟื้นฟู
ปรับปรุงบ ารุงดินท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา 
2. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อ
ลดการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตรของเกษตรกร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินตาม
สภาพปัญหาของพื นท่ี 
4. ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  า 
5. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื นท่ีและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
6. พัฒนาแหล่งน  าตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื นท่ี 
 

1. จัดท าแผน
แม่บทงานวิจัยให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาใน
พื นท่ี 
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินให้
กว้างขวางและ
ท่ัวถึงอย่างมีส่วน
ร่วม 
3. บริการข้อมูลท่ี
ใช้ในการพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
4. พัฒนาและ
จัดตั งศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว 
 

1. พัฒนา 
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart 
Farmer  
2. ขับเคลื่อน
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรในการ
สร้างรายได้ทาง
การเกษตร 
 
1. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
2. จัดท าแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
5. จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนำท่ีดิน นครชัยบุรินทร์ ให้สมบูรณ์ เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงย่ังยืน” 
         “To Enhance Land Productivity and Participatory Sustainable Utilization in the Land of Nakorn Chai Burin.” 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการ
ทรัพยากรที่ดิน ด้วยการ
ส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์
ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับพื นท่ี
เป้าหมายอยา่งเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนางานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพื นท่ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอยา่ง
สมดลุและยั่งยืนด้วยการ
ฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและน  า 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
เสรมิสร้างศักยภาพ 
หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรสู่
การเป็น Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
สร้างและพัฒนา
ต้นแบบเทคโนโลยี
การพัฒนาท่ีดินใน
พื นที่ และถ่ายทอดสู่
เกษตรกร 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับการ
บริหารจดัการองค์กรสู่ความเป็น
เลิศดา้นการพัฒนาท่ีดิน 

1. ส ารวจ วิเคราะห์  ตรวจสอบสภาพพื นที่ในการจัดท าแผนท่ีส ามะโนที่ดิน 
เพื่อการออกแบบระบบอนรุักษ์ดินและน  า 

2. ส ารวจและจ าแนกดิน  วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมลูดิน สภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนและจดัท าแผนการ
ใช้ที่ดินระดบัไร่นา รวมถึงการใหบ้ริการข้อมลูดา้นสารสนเทศภมูิศาสตร ์

3. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ดิน น  า พืช และวัสดุปรบัปรุงดิน ใน
ห้องปฏิบัติการและในการบริการวเิคราะห์ดินเคลื่อนที ่

4.. ศึกษา วิจยั ทดสอบ พฒันางานวจิัยดา้นการพฒันาทีด่ิน และจดัท าแปลงสาธิตเพื่อขยายผลไปสูเ่กษตรกร 
5. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีกล และวธิีพืช และพัฒนาแหล่งน  าเพื่อ

การเกษตรในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน  
7. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร 
8. สนับสนุนการพัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯแบบบูรณาการ 
9. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลศิด้านการพัฒนาท่ีดิน 

แผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท่ีดินในพื นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปแก้ปัญหาใน
พื นที่การเกษตรได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถต่อยอด
การพัฒนานวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรที่ดิน
เฉพาะที่ 

ทรัพยากรที่ดินได้รบัการฟื้นฟู 
ปรับปรุงให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ใน
ระยะยาว 

หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
เกษตรกรในพื นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื นที่ดินมีปัญหา
ได้รับการแก้ไขด้วย
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดินจากพื นที่
ต้นแบบ 

องค์กรเป็นท่ียอมรับด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 (ต่อ) 
 
 

ร้อยละของพื นทีท่ี่น าแผนการใช้
ที่ดินในระดับไร่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาพื นที่  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละของพื นทีท่ี่ได้รับ
การฟื้นฟูให้มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  
(ร้อยละ 80) 
 

ร้อยละเกษตรกรสามารถน า
องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละของหมอดินอาสา
ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ในแต่ละหลักสูตร  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละของพื นทีท่ี่น า
เทคโนโลยีการพฒันา
ที่ดินจากต้นแบบไปใช้
แกไ้ขปญัหา  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละของงานวิจัยที่มกีารน าไปใช้
ประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหาใน
พื นที ่ (ร้อยละ 20) 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนาระบบ
การจัดเก็บฐานขอ้มูลกลาง 
และการเรียกใช้ฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดิน ในระบบ
สารสนเทศให้สามารถเรียกใช้
ง่ายได้สะดวก รวดเร็ว 
กลยุทธท์ี่ 2  ส่งเสริมการ 
วางแผนการใชท้ี่ดินในระดับ
ต าบลและระดับไร่นา โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
กลยุทธท์ี่ 3  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการใช้
แผนการใชท้ี่ดิน 
กลยุทธท์ี่ 4  พัฒนารูปแบบการ
แปรผลข้อมลูดินให้เกษตรกร
น าไปใช้ได้ง่ายและสะดวก 
เหมาะสมกับพื นที ่ 
กลยุทธท์ี่ 5  พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ดิน ให้กับ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน และ
หมอดินอาสาในการวิเคราะห์
ดินและการแปรผลอย่างง่าย  

กลยุทธท์ี่ 1 จัดท าแผน
แม่บทงานวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาในพื นที ่
กลยุทธท์ี่ 2   พัฒนา
ความร่วมมือการวิจัย
ด้านพัฒนาที่ดินกับ
ภาคีเครือขา่ยทั งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
กลยุทธท์ี่ 3  ส่งเสริม
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื นที ่
กลยุทธท์ี่ 4  พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
งานวิจัยและเชื่อมโยง
กับฐานขอ้มูลสว่นกลาง 
และภายนอก 

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธท์ี่ 2 สร้างความ
ร่วมมือบูรณาการงานด้าน
พัฒนาที่ดินร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที ่
กลยุทธท์ี่ 3  จัดท าแผน
แม่บทและแผนปฏิบัตกิารใน
เขตพฒันาที่ดิน และการ
จัดการทรัพยากรที่ดินใน
พื นที่เฉพาะ(ดินเค็ม ดินดาน 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์)
อย่างเป็นระบบ ให้
ครอบคลุมทุกพื นที ่
กลยุทธท์ี่ 4  ส่งเสริมให้
เกษตรกรด าเนินการ
ปรับปรุงบ ารุงดินในพื นที่ท า
การเกษตรอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธท์ี่ 5  ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการ
ฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของพื นที ่

กลยุทธท์ี่ 1  สร้าง
แรงจูงใจให้หมอดินอาสา
และเครือขา่ยเกษตรกรใน
การพัฒนาที่ดิน 
กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนา 
องค์ความรู้และหลกัสูตร 
หมอดินอาสาให้มีความ
เหมาะสมในแต่ละระดับ 
กลยุทธท์ี่ 3 ปรับปรุง
เคร่ืองมือ /หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกและสร้าง
ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพหมอดินอาสา 
กลยุทธท์ี่ 4 พัฒนา
ศักยภาพของหมอดินอาสา
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านพฒันา
ที่ดินไปสู่เกษตรกร 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนาสื่อ
ในการเรียนรู้ด้าน
พัฒนาที่ดินที่เข้าใจง่าย 
เข้าถึงเกษตรกร 
กลยทุธท์ี ่2  พัฒนา
กลไก และรูปแบบการ
บริหารจัดการธนาคาร
ปัจจัยการผลิตดา้นการ
พัฒนาที่ดิน 
กลยุทธท์ี่ 3  พัฒนา
ต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินอย่าง
สมดุลในพื นที่ และ
ขยายผลไปสูเ่กษตรกร 
กลยุทธท์ี่ 4  ส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้
ปราชญ์ชาวบ้านในการ
พัฒนาที่ดินตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธท์ี่ 1 สร้างระบบการจัดท า
แผนงาน/ติดตามผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน และเชื่อมโยงระบบ
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด 
กลยุทธท์ี่ 2 จัดท าแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาจังหวัด 
กลยุทธท์ี่ 3 ประสานความร่วมมอื
และแลกเปล่ียนเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
สถาบันการศึกษา และเอกชน 
กลยุทธท์ี่ 4  สร้างทีมงาน  
(Core Team) ในการปฏิบัติงานที่
รองรับนโยบายเร่งด่วน 
กลยุทธท์ี่ 5  จัดท าแผนรองรับความ
เสี่ยง/การบริหารจัดการความเสี่ยง 
กลยุทธท์ี่ 6  พัฒนาศูนย์การ
ให้บริการงานพัฒนาที่ดิน  
ณ จุดเดียว (One Stop Services) 
และการบริการเคลื่อนที่ผ่าน
เครือข่ายหมอดินอาสา (หมอดิน
กระเป๋า) 
กลยุทธท์ี่ 7  พัฒนาระบบการ
ให้บริการงานพัฒนาที่ดิน Online 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู
ให้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ได้อย่างถูกต้องตามสภาพพื นท่ี 
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและการ
ให้บริการ 
 
 

เป้ำประสงค์ 

“เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรดินให้สมบูรณ์  เพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน บนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วม” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. ศึกษา  ส ารวจ  และวิเคราะหข์้อมูลดินและที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
2. ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดิน  ตลอดจนทดสอบการวจิยัเพื่อการปรับใช้ในพื นที่ 
3. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมลูสารสนเทศของหน่วยงานในพื นท่ี  ตลอดจนวเิคราะห์  สนับสนุน ผลติและให้บริการข้อมลูสารสนเทศดา้นการพัฒนาท่ีดินแก่หน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา 
5. ให้บริการวเิคราะห์และตรวจสอบดิน  น  า  พืช  ปุ๋ย และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ผลติพันธ์ุพืชต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน  าและการปรับปรุงดิน 
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาที่ดินแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

1. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
2. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ 
3. หน่วยงานภายนอกสามารถน า
ผลงานวิจัยไปต่อยอด 
 
 

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน หมอดินอาสา 
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน 
วิเคราะหด์ิน และวางแผนการใช้
ที่ดินในระดับไร่นา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตรด้านงานวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันา
ที่ดินบนพื นฐานการมสี่วนร่วม 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดลุ และยั่งยนื 
ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษด์ิน
และน  า 

1. ทรัพยากรดินที่มีปัญหาในพื นที่
ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
2. ทรัพยากรดินไดรับการฟนฟูให้มี
การใชประโยชนไ์ด้อยางสมดลุและ
ยั่งยืน 
3. การจัดการดิน น  า พืช ท่ีเปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม และผลผลติ
ปลอดภัยจากสารเคม ี
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและมีรายไดเ้พิ่มขึ น 

1. เป็นองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
ท างาน 
2. บุคลากรมีการท างานเป็น
ทีมและมีความสุขในการ
ท างาน 
3. มีช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 
4. มีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. บุคลากรในหน่วยงาน เป็น 
smart officer 
2. เกษตรกรและเครือข่าย เป็น 
smart farmer 
3. หมอดินอาสาและเครือข่าย
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเป็นต้นแบบส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้ 
4. องคกรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 (ต่อ) 

 
 
 

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

 

 

1. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน  (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละทรัพยากรดินไดร้ับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
3. จ านวนเรื่องของผลงานที่สามารถ
น าไปวิจัยต่อยอด (จ านวนเรื่อง) 
4. ร้อยละของผลงานวิจยัที่สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ดินในพื นท่ีได ้(ร้อยละ 100) 
 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของพื นที่ท่ีมีปัญหาได้รบั
การปรับปรุง (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับการฟื้นฟู
ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
(ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของเกษตรกรที่ลดการใช้
สารเคมี (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละของผลผลิตที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้
เพิ่มขึ น (ร้อยละ 100) 
7. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
ต่อการจัดท าระบบอนุรักษด์ินและน  า 
(ร้อยละ 100) 
8. ร้อยละของแหล่งน  าท่ีสามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาองค์ความรู้ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรและ
เครือข่ายได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของหมอดินอาสาและ
เครือข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบได้
ส าหรับการปฏิบตัิงานได้  
(ร้อยละ 100) 
4. ระดับความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรที่มสีมรรถนะสูง
และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
(ระดับ 1-5)  
5. ร้อยละของการลดต้นทุนและ
การเพิ่มผลผลติทางการเกษตร
ของหมอดินอาสาและเครือข่าย 
(ร้อยละ 100) 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในองค์กร 
(ระดับ 5) 
2. ระดับความสุขของ
บุคลากรในการท างาน 
(ระดับ 5) 
3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 
4. จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย (ระดับ 1-5) 
5. ร้อยละความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานได้ทันและ
ตรงตามแผนงานท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (ร้อยละ 100) 
 

4. ข้อมูลด้านการจดัการ
ทรัพยากรดิน และส ามะโนที่ดิน
มีความถูกต้องและทันสมยั 
 

 

4. ผลงานวิจัยท่ีประสบความส าเรจ็
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการทรัพยากรดินในพื นท่ีได ้
 

 

5. ทรัพยากรดินได้รับการบริหาร
จัดการด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
6. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

5. สามารถลดต้นทุนและเพิม่
ผลผลติทางการเกษตรของหมอดนิ
อาสาและเครือข่าย 
 

 

5. เป็นองค์กรที่มีการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(One stop service) 
 

 

 

เป้ำประสงค์ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสรา้งบุคลากรใหม้ี
ความสามารถดา้นวิชาการ มีทักษะที่
ทันสมัย มีจติสาธารณะ และมีความ
เป็นเป็นผู้น า 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิการบรูณาการ 
องค์ความรู้ด้านวิชาการสู่การ
ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน และ
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายการ
ท างานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลดินให้เป็นปจัจุบันให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
และสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2ปรับปรุงกระบวนการ
วิเคราะหด์ิน น  า พืช ปุ๋ย ให้ตรง
ตามความต้องการ และเข้าใจง่าย
ส าหรับผู้รับบริการ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนา
หมอดินอาสาและเครือข่ายในการ
สร้างรายได้ทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ 



48
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. แผนการใช้ที่ดิน
สามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพื นท่ีดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรสามารถน า
ข้อมูลการจดัการ
ทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพื นท่ีได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเวลา 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถน าข้อมูลไปใช้
บริหารจดัการเชิงพื นที่ได ้

เป้ำประสงค์ 

“ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 5 มุ่งพัฒนำดินปัญหำ เพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิต พิชิตควำมยำกจน” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพพื นที่ ศึกษาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื นที่ เพื่อการออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน 
และน  า และจัดท าแผนท่ีส ามะโนที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบ  
และเฝ้าระวัง หมุดหลักฐานแผนที ่ภาคพื นดิน 
2. วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมลูดิน ส ารวจและจ าแนกดิน สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และสภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อวางแผนและจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการให้บริการข้อมลูด้านสารสนเทศภูมิศาสตร ์
3. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ดิน น  า พืช และวัสดุปรบัปรุงดิน ในหอ้งปฏิบัติ และในการบริการวเิคราะห์ดินเคลื่อนที่ 
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 
 
 

 
 

1. พื นที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่นตามศักยภาพ
ของดิน 
2. เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต  
เพิ่มรายได ้

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับ 
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ระบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ยกระดับศักยภาพ 
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart 
Farmer 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินเชิงรุก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
ตามศักยภาพความ
เหมาะสมของดิน ให้
สอดคล้องกับพื นท่ี
เป้าหมายตามนโยบาย 
(ศักยภาพของดิน/
นโยบาย) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับผลงาน 
วิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาใน
พื นที่ 
 
1. บุคลากรสามารถน าผลงานวิจยั  
ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได ้
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
3. เกษตรกรสามารถน าความรู้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  
ไปพัฒนาพื นที่การเกษตรได ้
4. นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
สามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอด 
5. ผลงานวิจัยถกูพัฒนาให้เป็นเชิง
นวัตกรรม 

1. หน่วยงานให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2. มีพื นท่ีด าเนินงานร่วมกัน 
แบบบูรณาการ 
3. มีโครงการที่มีการ
ด าเนินการ แบบประชารัฐ 
4. เกษตรกรสามารถเข้าถึง
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
5. องค์กรเกิดการเรียนรู้
วิชาการที่หลากหลาย 

1. หมอดินอาสา
เป็น Smart 
Farmer 
2. เครือข่าย
เกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้าง
ต้นแบบการท างานเชิง 
บูรณาการด้านการพัฒนา
ที่ดิน 
 1. ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ 

พร้อมรับการปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
3. องค์กรเป็นท่ียอมรับ 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน 
6. ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน 

5. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีกล และวธิีพืช 
และพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
6. ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
7. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร 
8. สนับสนุนการพัฒนาท่ีดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ แบบบรูณาการ 
9. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลศิ ด้านการพัฒนาท่ีดิน     
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กลยุทธ์ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3  สงเสรมิการใชแผนที่
การใชประโยชนที่ดินระดับต าบล
ในศูนยถายทอดเทคโนโลยี  
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิการใช้ระบบ
สารสนเทศ ในการถ่ายทอดให้
เกษตรกรในระดับพื นท่ี 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้แผนที่
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อการ
บริหารจดัการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรได้
อย่างถูกต้อง 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการ
ส ารวจและผลิตแผนที ่ส ามะโน
ที่ดิน แผนที่ออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและน  า 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนวิธีวิจัยและ
วางแผน โดยยึดประเด็นปัญหาของ
เกษตรกรเป็นหลัก รวมทั งศึกษาและ
พัฒนาให้เป็นไปตามการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าแผนแม่บทงานวิจัย
ระดับเขต และภูมิภาค ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาในพื นที่ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน ใหมี
ความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
น าไปใชประโยชน เพื่อถายทอดใหกับ
เกษตรกรและเครือขายดานการพัฒนา
ที่ดิน 
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสรางองคความรูดาน
การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ให
เกษตรกรสามารถน าไปใชประโยชนใน
พื นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยจากสารเคมี 
กลยุทธ์ที่ 8 สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดินบนพื นฐานการมีสวนรวม   
 

กลยุทธ์ที่ 2 สรางและเชื่อมโยง
เครือขายดานการพัฒนาท่ีดินมี
ความเขมแข็ง และสามารถน า
เทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินไป 
ถายทอดใหกับภาคีเครือขายได    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองคความรูดาน
การพัฒนาท่ีดินใหเปนตามหลัก
วิชาการใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ 
(smart farmer) 
กลยุทธ์ที่ 4 เสรมิสรา้งบุคลากรให้
มีความสามารถด้านวิชาการ มี
ทักษะที่ทันสมัย มีจติสาธารณะ 
และมีความเป็นเป็นผู้น า 
 (smart officer) 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจให้กับ
หมอดินอาสาและเกษตรกรที่เป็น 
smart farmer 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สะดวกในการ
บริหารจดัการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
บุคลากรใหม้ีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับต าแหน่ง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้
โซเซียลมีเดียมาใช้
ประโยชน์ให้เกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้กับ
ผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูให้เป็นปัจจบุัน
และสอดคล้องกับข้อมลู
ของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 6 จัดท า
แนวทาง กระบวนการ
จัดซื อจัดจ้างระดับ
หน่วยงาน 
 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 (ต่อ) 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและสนับสนุน
เทคโนโลยีดานการฟนฟูปรับปรุง
บ ารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
ของพื นที่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและพัฒนา
เกษตรกรเครือข่ายใหม้ีองค์ความรู ้
สามารถน าไปปฏิบัติในพื นที่และ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าระบบอนรุักษดนิ
และน  า ใหเหมาะสมกับสภาพพื นที่
และถูกตองตามหลักวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหลงน  าตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื นที ่
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
แก้ปัญหาทรัพยากรดิน 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. แผนการใช้ที่ดิน
สามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพื นท่ีดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรสามารถน า
ข้อมูลการจดัการ
ทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพื นท่ีได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเวลา 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถน าข้อมูลไปใช้
บริหารจดัการเชิงพื นที่ได ้

เป้ำประสงค์ 

“ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 5 มุ่งพัฒนำดินปัญหำ เพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิต พิชิตควำมยำกจน” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพพื นที่ ศึกษาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื นที่ เพื่อการออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน 
และน  า และจัดท าแผนท่ีส ามะโนที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบ  
และเฝ้าระวัง หมุดหลักฐานแผนที ่ภาคพื นดิน 
2. วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมลูดิน ส ารวจและจ าแนกดิน สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และสภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อวางแผนและจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการให้บริการข้อมลูด้านสารสนเทศภูมิศาสตร ์
3. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ดิน น  า พืช และวัสดุปรบัปรุงดิน ในหอ้งปฏิบัติ และในการบริการวเิคราะห์ดินเคลื่อนที่ 
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 
 
 

 
 

1. พื นที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่นตามศักยภาพ
ของดิน 
2. เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต  
เพิ่มรายได ้

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับ 
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ระบบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ยกระดับศักยภาพ 
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart 
Farmer 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินเชิงรุก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
ตามศักยภาพความ
เหมาะสมของดิน ให้
สอดคล้องกับพื นท่ี
เป้าหมายตามนโยบาย 
(ศักยภาพของดิน/
นโยบาย) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับผลงาน 
วิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาใน
พื นที่ 
 
1. บุคลากรสามารถน าผลงานวิจยั  
ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได ้
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
3. เกษตรกรสามารถน าความรู้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  
ไปพัฒนาพื นที่การเกษตรได ้
4. นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
สามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอด 
5. ผลงานวิจัยถกูพัฒนาให้เป็นเชิง
นวัตกรรม 

1. หน่วยงานให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2. มีพื นท่ีด าเนินงานร่วมกัน 
แบบบูรณาการ 
3. มีโครงการที่มีการ
ด าเนินการ แบบประชารัฐ 
4. เกษตรกรสามารถเข้าถึง
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
5. องค์กรเกิดการเรียนรู้
วิชาการที่หลากหลาย 

1. หมอดินอาสา
เป็น Smart 
Farmer 
2. เครือข่าย
เกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้าง
ต้นแบบการท างานเชิง 
บูรณาการด้านการพัฒนา
ที่ดิน 
 1. ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ 

พร้อมรับการปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
3. องค์กรเป็นท่ียอมรับ 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน 
6. ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน 

5. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีกล และวธิีพืช 
และพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
6. ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
7. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร 
8. สนับสนุนการพัฒนาท่ีดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ แบบบรูณาการ 
9. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลศิ ด้านการพัฒนาท่ีดิน     
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสรา้ง
เครือข่ายหมอดินอาสา  
ในการถ่ายทอดแผน 
การใช้ที่ดินในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 เสรมิสรา้ง 
การใช้ IT ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พื นที ่
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุน
ข้อมูลบริหารจัดการเชิง
พื นที่ (ข้อมูลแผนที ่
 (Pdf data) และแผนที่ 
(Map)) ระดับ สพด. 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง Core 
Team ด้านการใช้แผนที่
บริหารจดัการเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การตรวจสอบข้อมลู ความ
ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงพื นที่และแผนท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบ
การท างานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบเชิงบูรณาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน แบบประชารัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการ
บริการดา้นการพัฒนาท่ีดิน
แบบเบ็ดเสร็จ 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ
การเรยีนรู้วิชาการที่
หลากหลายให้กับบุคลากรที่
เป็นนักวิชาการด้านงาน
ส่งเสริม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน และ
สอดคล้องกับข้อมลูของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าแนวทาง
กระบวนการจดัซื อจัดจ้าง และ
การเบิกจ่าย ระดับเขต 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 ท าแผนการจดัหา
อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับขอบเขตการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อน
กระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและ
พัสดุในภาพรวมของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที ่6 สร้าง Ldd 5  
Smart Office 
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสรา้งศักยภาพ
การท างานท่ีเป็นเลศิร่วมกันใน
รูปแบบทีม งานครบ จบตามเวลา 
ถูกต้อง ตรวจสอบได ้

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
ขับเคลื่อนหมอดิน
อาสาและเครือข่าย
เกษตรกรใน 
การสร้างรายได้
ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2  
จัดตั งจุดบริการ 
Ldd Smart Shop 
(One Stop 
Service) แบบ
เบ็ดเสร็จด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 3  
สร้างแรงจูงใจ
ให้กับหมอดิน 
อาสาและ 
เกษตรกรทีเ่ป็น 
Smart Farmer 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดท า
แผนแม่บทงานวิจัยให้สอดคล้องกบั
ประเด็นปัญหาในพื นที ่
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ
นักวิชาการให้เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ถอดบทเรียน และสรา้ง
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับถ่ายทอด
ผลงานวิจัยใหส้ามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
กลยุทธ์ที ่4 สร้างระบบสารสนเทศ
ข้อมูลงานวิจัยระดับเขตและภูมภิาค 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบเครือข่ายการ
ท างานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อ
หน่วยงาน (ระดับ 5) 
8. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงาน (ระดับ 5) 

7. ร้อยละของพื นที่ดินมีปัญหาลดลง  
(ร้อยละ 100 ของแผน) 
8. จ านวนผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 
9. จ านวนผลงานวิจัยได้รับรางวัล  
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 
10. ระดับความส าเร็จในการจัดตั ง
ศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่ ถ่ายทอด 
การจัดการทรัพยากรดินมีปญัหา  
ของภูมิภาค (ระดับ 5 ) 

9. ระดับความส าเร็จในการตั ง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(ระดับ 5) 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย        
(ต่อ)  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท า
ฐานข้อมูลเชิงพื นที่ให้เป็น
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ
เกษตรกรในพื นท่ีไม่
เหมาะสม (N/S3) 
ปรับเปลีย่นศักยภาพการ
ผลิตตามศักยภาพของดิน 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ให้กับ
เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อน
การบริหารจัดการพื นท่ี
เชิงรุก Agri-Map ระดับ
จังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างการ
รับรู้การบริหารจัดการ
พื นที่เกษตรเชิงรุกให้กับ
เยาวชนใน
สถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างแรงจูง
ให้กับเกษตรกร ในการ
ปรับเปลีย่นการผลติ
สินค้าเกษตรตามความ
เหมาะสมของพื นที่ 

4. ร้อยละของ
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรทีเ่ป็น 
Smart Farmer 
สามารถสร้าง
ต้นแบบที่ดีให้กับ
องค์กร (ร้อยละ 50) 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 (ต่อ) 

 
 
 

1. ระดับความถูกต้องของ
การจัดท าแผนการใช้ที่ดิน 
(ระดับ 5) 
2. ร้อยละของแผนการใช้
ที่ดินสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนาพื นท่ี  
(ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับ
การพัฒนาจากการใช้
แผนการใช้ที่ดิน  
(ร้อยละ 60 ต่อป)ี 
4. ระดับความถูกต้องของ
ข้อมูลการจดัการ 
ทรัพยากรดิน (ระดับ 5) 
5. ก าหนดเวลาที่สามารถ
บริการข้อมลูให้เกษตรกร 
ได้ทันเวลา (ระดบั 5) 
6. ร้อยละของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูล
ไปใช้บริหารจัดการเชิงพื นที่
ได้ (ร้อยละ 100) 
 

1. ร้อยละของพื นที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนตาม
ศักยภาพของดิน  
(ร้อยละ 10 ต่อป)ี 
2. อัตราการลดต้นทุน
การผลิตต่อไร่  
(ร้อยละ 20) 
3. อัตราการเพิ่มขึ นของ
ผลผลติ (ร้อยละ 25) 
4. อัตราการเพิ่มขึ นของ
รายได้ทางการเกษตร  
(ร้อยละ 20) 
5. ร้อยละของสินค้า
เกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร  
(ร้อยละ 5 ต่อปี) 
6. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร ต่อการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ระดับ 3) 

1. ร้อยละของบุคลากรสามารถน า
ผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้ (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถน า
ความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ิน  
ไปพัฒนาพื นที่การเกษตรได้  
(ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของนักวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกสามารถน า
ผลงานวิจัยไปต่อยอด (ร้อยละ 80) 
5. จ านวนผลงานวิจัยท่ีพัฒนาให้
เป็นเชิงนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อปี) 
6. ร้อยละของผลงานวิจยัที่ประสบ
ความส าเร็จสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการทรัพยากรดนิ (ร้อยละ 100) 
 

1. ร้อยละของ
หมอดินอาสาที่
เป็น Smart 
Farmer (ร้อยละ 
20 ต่อป)ี 
2. ร้อยละของ
เครือข่าย
เกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 
(ร้อยละ 15 ต่อป)ี 
3. อัตราการ
เพิ่มขึ นของ
รายได้ทาง
การเกษตรของ 
Smart Farmer 
(ร้อยละ 25) 

1. จ านวนหน่วยงานท่ีให้
ความร่วมมือด้านการพัฒนา
ที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน) 
2. จ านวนโครงการที่มีพื นที่
ด าเนินการร่วมกัน (ไม่น้อย
กว่า 80 โครงการ) 
3. จ านวนโครงการที่มีการ
ด าเนินการ แบบประชารัฐ 
(ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ) 
4. ร้อยละของโครงการที่
ให้บริการแบบเบด็เสร็จ  
(ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ น 
(ร้อยละ 80) 
6. ร้อยละบุคลากรมีความ
เข้าใจ แนวทางการ
ด าเนินงาน ไปในทิศทาง
เดียวกัน (ร้อยละ 100) 

4. องค์กรได้รับการ
ยอมรับ จากเกษตรกร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ น 
4. องค์กรมี
เครือข่ายที่มี
คุณภาพ สามารถ
เป็นต้นแบบการ
ปฏิบัติงานได ้

6. บุคลากรมีความเข้าใจ 
แนวทางการด าเนินงาน ไป
ในทิศทางเดียวกัน 

7. มีเครื่องมือเพียงพอ  
และพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
8. การบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One stop Service) 

เป้ำประสงค์ 
(ต่อ) 

6. ผลงานวิจัยท่ีประสบความส าเรจ็
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน 
การจัดการทรัพยากรดิน 
7. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8. ผลงานวิจัยมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
9. เป็นศูนยก์ลางรวบรวม เผยแพร่ 
ถ่ายทอด การจัดการทรัพยากรดินมีปญัหา 
 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใต้บังคับต่อผู้น าองค์กร  
(ระดับ 4) 
2. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายนอก ต่อผู้น า
องค์กร (ระดับ 4) 
3. ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร
บรรลเุป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจต่อองค์กร  
(ร้อยละ 90) 
5. จ านวนครั งในการปรับเปลี่ยน
สถานท่ีให้เอื อต่อการปฏิบัติงาน 
(อย่างน้อย 12 ครั งต่อป)ี 
6. ระดับความสุขในการท างาน
ของบุคลากร (ระดับ 5) 
7. ร้อยละของผลการปฏบิัติงานท่ี
บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน  
(ร้อยละ 100) 
8. ระดับความเพียงพอของ
เครื่องมือท่ีพร้อม ในการ
ปฏิบัติงาน (ระดับ 5) 

3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ  
และได้มาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตร 

4. องค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
นโยบาย 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสรา้ง
เครือข่ายหมอดินอาสา  
ในการถ่ายทอดแผน 
การใช้ที่ดินในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 เสรมิสรา้ง 
การใช้ IT ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พื นที ่
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุน
ข้อมูลบริหารจัดการเชิง
พื นที่ (ข้อมูลแผนที่ 
 (Pdf data) และแผนที่ 
(Map)) ระดับ สพด. 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง Core 
Team ด้านการใช้แผนที่
บริหารจดัการเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การตรวจสอบข้อมลู ความ
ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงพื นที่และแผนท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบ
การท างานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบเชิงบูรณาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน แบบประชารัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการ
บริการดา้นการพัฒนาท่ีดิน
แบบเบ็ดเสร็จ 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ
การเรยีนรู้วิชาการที่
หลากหลายให้กับบุคลากรที่
เป็นนักวิชาการด้านงาน
ส่งเสริม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน และ
สอดคล้องกับข้อมลูของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าแนวทาง
กระบวนการจดัซื อจัดจ้าง และ
การเบิกจ่าย ระดับเขต 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 ท าแผนการจดัหา
อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับขอบเขตการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อน
กระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและ
พัสดุในภาพรวมของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที ่6 สร้าง Ldd 5  
Smart Office 
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสรา้งศักยภาพ
การท างานท่ีเป็นเลศิร่วมกันใน
รูปแบบทีม งานครบ จบตามเวลา 
ถูกต้อง ตรวจสอบได ้

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
ขับเคลื่อนหมอดิน
อาสาและเครือข่าย
เกษตรกรใน 
การสร้างรายได้
ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2  
จัดตั งจุดบริการ 
Ldd Smart Shop 
(One Stop 
Service) แบบ
เบ็ดเสร็จด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 3  
สร้างแรงจูงใจ
ให้กับหมอดิน 
อาสาและ 
เกษตรกรทีเ่ป็น 
Smart Farmer 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดท า
แผนแม่บทงานวิจัยให้สอดคล้องกบั
ประเด็นปัญหาในพื นที ่
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ
นักวิชาการให้เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ถอดบทเรียน และสรา้ง
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับถ่ายทอด
ผลงานวิจัยใหส้ามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
กลยุทธ์ที ่4 สร้างระบบสารสนเทศ
ข้อมูลงานวิจัยระดับเขตและภูมภิาค 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบเครือข่ายการ
ท างานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อ
หน่วยงาน (ระดับ 5) 
8. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงาน (ระดับ 5) 

7. ร้อยละของพื นที่ดินมีปัญหาลดลง  
(ร้อยละ 100 ของแผน) 
8. จ านวนผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 
9. จ านวนผลงานวิจัยได้รับรางวัล  
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 
10. ระดับความส าเร็จในการจัดตั ง
ศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่ ถ่ายทอด 
การจัดการทรัพยากรดินมีปญัหา  
ของภูมิภาค (ระดับ 5 ) 

9. ระดับความส าเร็จในการตั ง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(ระดับ 5) 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย        
(ต่อ)  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท า
ฐานข้อมูลเชิงพื นที่ให้เป็น
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ
เกษตรกรในพื นท่ีไม่
เหมาะสม (N/S3) 
ปรับเปลีย่นศักยภาพการ
ผลิตตามศักยภาพของดิน 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ให้กับ
เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อน
การบริหารจัดการพื นท่ี
เชิงรุก Agri-Map ระดับ
จังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างการ
รับรู้การบริหารจัดการ
พื นที่เกษตรเชิงรุกให้กับ
เยาวชนใน
สถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างแรงจูง
ให้กับเกษตรกร ในการ
ปรับเปลีย่นการผลติ
สินค้าเกษตรตามความ
เหมาะสมของพื นที่ 

4. ร้อยละของ
หมอดินอาสา 
และเครือข่าย
เกษตรกรทีเ่ป็น 
Smart Farmer 
สามารถสร้าง
ต้นแบบที่ดีให้กับ
องค์กร (ร้อยละ 50) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

“ลดกำรสูญเสียหน้ำดินจำกที่สูงและที่ดอน สู่ที่รำบต่ ำ ให้มีควำมอุดมสมบรูณ์เป็นแหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงย่ังยืน” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และวเิคราะห์ เพื่อจัดท าแผนทีส่ ามะโนที่ดิน ออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและน  า รวมถึงตรวจสอบหมุดหลักฐานภาคพื นดิน และตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี 
2. จัดท าฐานข้อมูลดิน ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมลูด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อจัดท าแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา รวมถึง
ให้บริการข้อมลูด้านสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมลูดิน น  า พืช สิ่งปรับปรุงดินในห้องปฏิบตัิการและวิเคราะหด์ิน
เคลื่อนที่ รวมทั งรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลติทางการเกษตร  
4. พัฒนางานวิจัย ทดสอบ สาธิตงานด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื นท่ี  
5. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าด้วย
วิธีกลและวิธีพืช และพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดิน ด้วยการ
ส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน  
และวางแผนการใช้ที่ดินบนพื นที่สงู 
ที่ดอน และที่ราบต่ าอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
เสรมิสร้างการพัฒนา
งานวิจัยด้านการ
พัฒนาท่ีดินให้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของ
พื นที ่

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอยา่ง
สมดลุและยั่งยืน ด้วยการ
ฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและน  า 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้าง
และพัฒนาหมอดิน
อาสา เกษตรกร และ
ภาคีเครือข่าย ทั งใน
และต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา
องค์กร และบุคลากรเพื่อ
ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

6. ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ในพื นที่ดินปัญหา 
7. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพฒันาที่ดิน พัฒนาหมอดินอาสา ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถน าไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื นที ่
8. พัฒนาท่ีดิน พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการก่อสร้างระบบส่งน  าชลประทาน และ
เส้นทางล าเลียงภเูขา บนพื นที่รับผิดชอบของโครงการหลวง  
9. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด้านการพัฒนาที่ดิน และโครงการ
พัฒนาพื นท่ีสูง และบูรณาการงานตามแนวพระราชด าริ  
10. พัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพิม่ศักยภาพบุคลากรให้
พัฒนางานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ และเป็นองค์กรที่เป็นเลศิด้านการพัฒนาท่ีดิน  
11. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย  
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เป้ำประสงค์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (ต่อ) 
 
 1. พื นที่สูง ที่ดอน และที่ราบต่ า 

สามารถลดการชะลา้งพังทลาย
ของดิน และดินมีความอุดม
สมบูรณ ์
2. ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 
แม่นย า 
3. พื นที่ได้รับการวางแผนการใช้
ที่ดินอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
พื นที ่

1. เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ท่ีดินได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพื นท่ี 
2. ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับผลงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถเผยแพร่ทั งใน
และต่างประเทศ 

1. ทรัพยากรดินมีความอุดม
สมบูรณ์และสามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน 
2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด 
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ น 

1. หมอดินอาสา 
เกษตรกร มีศักยภาพ
ด้านการพัฒนาท่ีดินสู่
การเป็น Smart 
Farmer 
2. ภาคีเครือข่ายมี
การบูรณาการทุก
ภาคส่วน ทั งในและ
ต่างประเทศ 

1. เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
อย่างเหมาะสมตาม
สภาพภูมิสังคม 
2. ชุมชนสามารถ
รักษาสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในพื นท่ี 
3. เกษตรกรในชุมชน
มีความส านึกรักถิ่น
ฐานของตนเอง 

1. บุคลากรมีศักยภาพด้านการ
พัฒนาท่ีดินสู่การเป็น Smart 
Officer 
2. องค์กรเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาท่ีดินบนพื นท่ีสูง 
ที่ดอน และที่ราบต่ า 
3. องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
4. บุคลากรมีความพร้อมและ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของพื นที่เกษตรกรรม
สามารถลดการชะลา้งพังทลาย
ของดิน (ร้อยละ 25 ต่อป)ี 
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองค์
ความรู้และแก้ปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของฐานข้อมูลมคีวาม
ผิดพลาด  
(ร้อยละ 1 ต่อฐานข้อมูล) 
4.ระดับความส าเร็จของการจดัท า
ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและจดั
มอบให้ผู้ใช้ได้ในระยะเวลา  
(ระดับ 5)  
5.ร้อยละของพื นที่สามารถวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 90) 

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร  
(ร้อยละ 30) 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรยอมรับการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาท่ีดิน  
(ร้อยละ 80) 
 
 

1. ร้อยละของพื นที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ 100) 
2. อัตราส่วนการเพิ่มความ
อุดมสมบรูณ์ของดินในพื นท่ีที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 10) 
3. อัตราส่วนการลดต้นทุน 
ในพื นที่ท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่ก าหนด  
(ร้อยละ 10) 
4. อัตราส่วนการเพิ่มผลผลิต 
ในพื นที่ท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่ก าหนด (ร้อยละ 10) 
5. อัตราส่วนการมีรายได้ภาค
การเกษตรเพิ่มขึ น ในพื นที่ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
ก าหนด (ร้อยละ 10) 

1. ร้อยละของ 
หมอดินอาสา และ
เกษตรกรทีผ่่านการ
ประเมินเป็น Smart 
Farmer (ร้อยละ 10 
ต่อป)ี 
2. จ านวนภาคี
เครือข่ายมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท่ีดิน 
(อย่างน้อย 5 
หน่วยงานในประเทศ
ต่อป/ีอย่างน้อย 1 
หน่วยงานใน
ต่างประเทศต่อปี) 

1. ร้อยละของ
เกษตรกรมีองค์
ความรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ตาม
สภาพพื นถิ่นอาศัย  
(ร้อยละ 20 ) 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรในชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
(ร้อยละ 70 ) 

1. ร้อยละของบุคลากร ไดร้ับ
พัฒนาให้เป็น Smart 
Officer (ร้อยละ 3 ต่อป)ี 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อหน่วยงาน
ระดับเขต (ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการบรหิาร
จัดการต่อองค์กร  
(ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละของบุคลากรมี
ความสุขในการท างาน  
(ร้อยละ 90) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
มีความถูกต้อง และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพื นที ่  
2. แผนการใช้ที่ดินระดับเขต
พัฒนาท่ีดินลุ่มน  า สามารถน าไป
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชน ให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

เป้ำประสงค์ 

“บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม สู่กำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ  
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน     
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดนิ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลติทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรใหม้ีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดต้ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง 
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

 
 

1. เกษตรกรมสี่วนร่วมและสามารถน าเอา
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า ไปใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของพื นที ่และมีการขยายผล
ไปสู่พื นท่ีเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
2. เกษตรกรมสี่วนร่วม และสามารถน าเอา
เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของพื นที ่
3. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการวัสดเุหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

1. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มี
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และม ี
องค์ความรู้เรื่องดินและปุย๋ 
2. มงีานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ใช้ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดิน
อาสา เพื่อเพ่ิมผลผลติ และลดต้นทุนการผลติทาง
การเกษตร ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. มีการทดสอบ และสาธติผลงานวิจัยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดนิ เพื่อใช้
ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดินอาสา เพื่อน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย และลงทุนต่ า 

1. เกษตรกรและหมอดินอาสา  
มอีงค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2. เครือข่ายหมอดินอาสา มีการเช่ือมโยง 
และมีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาที่ดิน 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินตามหลักวิชาการให้
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความเขม้แข็งให้กับ
เกษตรกรและเครือข่ายหมอดินอาสา ใน
การน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการวางแผนการใช้ที่ดิน 
ด้านการบริหารจดัการพื นที่
เกษตรกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน  า การปรับปรุงบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้
เหมาะสมกับสภาพปญัหาของพื นที ่เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าฐานข้อมูลดิน ข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนที่ส ามะโนที่ดิน 
และภูมิประเทศ สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้ย่างถูกต้อง 
แม่นย า สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความแม่นย าใน
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ดิน น  า พืช และสิ่งปรับปรุงดินจาก
ห้องปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการรับรู้และ
ร่วมมือในการผลักดัน พรบ. พัฒนา
ที่ดิน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ให้มีความรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินโดยใช้
เครือข่ายประชารัฐ 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้าง
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยและการศึกษา
ดูงาน จากหน่วยงานใน
การพัฒนาพื นท่ีสูง ท่ี
ดอนและที่ราบต่ า ทั ง
ในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
การน าผลงานวิจัยมาใช้
แก้ไขปัญหาในพื นท่ี 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างมาตรการ
การใช้ประโยชน์พื นท่ีเกษตร
บนพื นท่ีสูง ท่ีดอนและที่ราบ
ต่ า ให้เหมาะสมและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
กลยทุธ์ท่ี 2  สนับสนุนการ
พัฒนาพื นท่ีการเกษตรบน
พื นที่สูง ที่ดอน และที่ราบต่ า
เพื่อผลิตสินค้าใหไ้ดต้าม
มาตรฐานของตลาด 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจให้
เกิดการยอมรับในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
บุคลากรใหเ้ป็น 
Smart Officer และ 
Smart Farmer ที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ที ่2  สร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกรบนพื นท่ีสูง 
ที่ดอนและที่ราบต่ า 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายหมอดิน
อาสา ผู้น าหมู่บ้านใน
การสื่อสารภาษา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดตั งศูนย์บริการ
ระดับพื นท่ีแบบ 
กลยุทธ์ที ่2  สร้าง
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดินบนชุมชน
พื นที่สูง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั งภายใน
และภายนอก ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ และพร้อมต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career 
path) ของบุคลากร และ
ปรับโครงสร้างบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและ
สร้างความเป็นเลิศในการ
บริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็น 
Smart Officer 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (ต่อ) 
 
 3. อัตราการย้ายถิ่น

ฐานของเกษตรกร
ในชุมชนลดลง 
(ลดลงร้อยละ 5  
ต่อปี) 

3. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ใน
งานวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดินหรือหน่วยงานอื่น
ทั งในและต่างประเทศ 
(อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี) 
 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

6.ร้อยละแผนงาน/โครงการ ท่ี
ด าเนินการสอดคล้องตามแผนการ
ใช้ที่ดิน (ร้อยละ 100) 
 



แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยง�น	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)55
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
มีความถูกต้อง และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพื นที ่  
2. แผนการใช้ที่ดินระดับเขต
พัฒนาท่ีดินลุ่มน  า สามารถน าไป
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชน ให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

เป้ำประสงค์ 

“บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม สู่กำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ  
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน     
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดนิ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลติทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรใหม้ีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดต้ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง 
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

 
 

1. เกษตรกรมสี่วนร่วมและสามารถน าเอา
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า ไปใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของพื นที ่และมีการขยายผล
ไปสู่พื นท่ีเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
2. เกษตรกรมสี่วนร่วม และสามารถน าเอา
เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของพื นที ่
3. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการวัสดเุหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

1. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มี
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และม ี
องค์ความรู้เรื่องดินและปุย๋ 
2. มีงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ใช้ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดิน
อาสา เพื่อเพ่ิมผลผลติ และลดต้นทุนการผลติทาง
การเกษตร ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. มีการทดสอบ และสาธติผลงานวิจัยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดนิ เพื่อใช้
ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดินอาสา เพื่อน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย และลงทุนต่ า 

1. เกษตรกรและหมอดินอาสา  
มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2. เครือข่ายหมอดินอาสา มีการเช่ือมโยง 
และมีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาที่ดิน 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินตามหลักวิชาการให้
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความเขม้แข็งให้กับ
เกษตรกรและเครือข่ายหมอดินอาสา ใน
การน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการวางแผนการใช้ที่ดิน 
ด้านการบริหารจดัการพื นที่
เกษตรกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน  า การปรับปรุงบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้
เหมาะสมกับสภาพปญัหาของพื นที ่เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าฐานข้อมูลดิน ข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนที่ส ามะโนที่ดิน 
และภูมิประเทศ สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้ย่างถูกต้อง 
แม่นย า สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความแม่นย าใน
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ดิน น  า พืช และสิ่งปรับปรุงดินจาก
ห้องปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการรับรู้และ
ร่วมมือในการผลักดัน พรบ. พัฒนา
ที่ดิน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ให้มีความรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินโดยใช้
เครือข่ายประชารัฐ 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้าง
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยและการศึกษา
ดูงาน จากหน่วยงานใน
การพัฒนาพื นท่ีสูง ท่ี
ดอนและที่ราบต่ า ทั ง
ในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
การน าผลงานวิจัยมาใช้
แก้ไขปัญหาในพื นท่ี 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างมาตรการ
การใช้ประโยชน์พื นท่ีเกษตร
บนพื นท่ีสูง ท่ีดอนและที่ราบ
ต่ า ให้เหมาะสมและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
กลยทุธ์ท่ี 2  สนับสนุนการ
พัฒนาพื นท่ีการเกษตรบน
พื นที่สูง ที่ดอน และที่ราบต่ า
เพื่อผลิตสินค้าใหไ้ดต้าม
มาตรฐานของตลาด 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจให้
เกิดการยอมรับในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
บุคลากรใหเ้ป็น 
Smart Officer และ 
Smart Farmer ที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ที ่2  สร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกรบนพื นท่ีสูง 
ที่ดอนและที่ราบต่ า 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายหมอดิน
อาสา ผู้น าหมู่บ้านใน
การสื่อสารภาษา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดตั งศูนย์บริการ
ระดับพื นท่ีแบบ 
กลยุทธ์ที ่2  สร้าง
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดินบนชุมชน
พื นที่สูง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั งภายใน
และภายนอก ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ และพร้อมต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career 
path) ของบุคลากร และ
ปรับโครงสร้างบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและ
สร้างความเป็นเลิศในการ
บริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็น 
Smart Officer 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (ต่อ) 
 
 3. อัตราการย้ายถิ่น

ฐานของเกษตรกร
ในชุมชนลดลง 
(ลดลงร้อยละ 5  
ต่อป)ี 

3. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ใน
งานวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดินหรือหน่วยงานอื่น
ทั งในและต่างประเทศ 
(อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี) 
 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

6.ร้อยละแผนงาน/โครงการ ท่ี
ด าเนินการสอดคล้องตามแผนการ
ใช้ที่ดิน (ร้อยละ 100) 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 (ต่อ) 
 
 

1. ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ระดับเขตพัฒนาที่ดินลุม่น  า ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่ม
น  า และมีการน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของการบรหิารจดัการพื นที่
เกษตรตามสมรรถนะของดิน และ
ศักยภาพของพื นที ่และจ านวนของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับองค์ความรู้  
(ร้อยละ 85) 

1. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของพื นที่ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม 
และปรับปรุงบ ารุงดิน (ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของพื นที่ท่ีมีการบริหารจัดการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร (ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละของจ านวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่ได้รับการสนับสนุนและมีการปฏิบตัิงาน
แบบบูรณาการ (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน
การปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และ
ลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละของแหล่งน  าท่ีก่อสร้างมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื นที ่
(ร้อยละ 100) 

1. ร้อยละของเกษตรกรและหมอดิน
อาสา ที่ไดร้ับองค์ความรูด้้านการ
พัฒนาท่ีดิน (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของเครือข่ายด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ของหมอดินอาสามีการ
เชือ่มโยง และมคีวามเขม้แข็ง  
(ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถน า
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ไป
ปฏิบัติแบบมืออาชีพ (Smart Farmer) 
(ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละของเกษตรกรและเครือข่าย
หมอดินอาสา สามารถน้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
และเหมาะสม (ร้อยละ 85) 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ที่มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดิน และมีความรูเ้รื่องดินและปุ๋ย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 7 (ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิจัยแห่งชาติ 
และได้รับงบประมาณ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของผลงานวิจยัที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
(ร้อยละ 90) 
4. ร้อยละของผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
เผยแพร่และไดร้ับรางวัล  
(ร้อยละ 80) 

3. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื นท่ี
เกษตรกรรม ตามสมรรถนะของดนิ และ
ศักยภาพของพื นที ่

4. เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินแบบบูรณาการ ร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
5. กลุ่มเกษตรกรมสี่วนร่วม และสามารถน าเอา
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบ ารุงดินไปใช้ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และสนบัสนุนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย และมีการขยายผลไปสูพ่ื นที่เกษตรกรราย
อื่นๆ ต่อไป 
6. งานพัฒนาแหล่งน  ามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเหมาะสมกับสภาพปญัหาของพื นที ่

4. เกษตรกรและเครือข่ายหมอดนิ
อาสา มีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และขยายผลการ
ท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร 
รายอื่นๆ ต่อไป 

4. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการของ
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ให้ม ี
องค์ความรู้ และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานวิจยัที่มีคณุภาพ 

เป้ำประสงค์    
(ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการส ารวจ ปรับปรุง 
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื นที่   
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อน และจัดท าแผนการ
ใช้ที่ดินระดับเขตพัฒนาทีด่ินลุ่มน  าและ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม    
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนท่ีการบริหารจัดการ
พื นที่เกษตรกรรม เพื่อปรับโครงสร้างการ
ผลิตใหม้ีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
พื นที/่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับการตลาด การวางแผนการ
ผลิตในระยะยาว 
กลยุทธ์ที่ 4 ด าเนินการส่งเสริม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรและ
หมอดินอาสา ในด้านการบรหิารจดัการพื นที่
เกษตรตามสมรรถนะของดินและศักยภาพ
ของพื นที ่และองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดพืชที่
ปรับเปลีย่น ให้ครอบคลุมพื นทุกพื นที ่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  าแบบมสี่วนร่วมให้
เหมาะสมกับสภาพพื นที ่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุ
เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และ
ปรับปรุงบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้
เหมาะสมกับสภาพปญัหาของพื นที่ 
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารดิ้านการพัฒนา
ที่ดินแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิและขยายผลการใช้
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และสนบัสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งน  าให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและหมอดินอาสาใหม้ีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
หมอดินอาสาใหม้ีความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดินตามหลักวิชาการให้เปน็
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 
กลยุทธ์ที่ 4 เสรมิสรา้งความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขยายผล
การท าการเกษตรตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายหมอดินอาสา  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ให้มกีาร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  
และมีความรูเ้รื่องดินและปุ๋ย และมีการ
ทดสอบตามแบบทดสอบของส านกังาน
พัฒนาท่ีดินเขต 7 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวตักรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแปลงสาธติทดสอบ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาท่ีดินในพื นที่จริง เพื่อถ่ายทอด
ให้เกษตรกรน าไปปฏิบัตไิด้ง่าย และลงทุน
ต่ า 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้
มีความรู้ความสามารถเพื่อผลติผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ  

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 (ตอ่) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

1. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย 
2. หน่วยงานและนักวิชาการภายนอกน าข้อมูลการส ารวจและจ าแนกดิน
ไปใช้ และพัฒนาต่อยอด 
3. เกษตรกรน าฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื นที่การเกษตร 
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินให้
ครอบคลุมและรวดเร็ว 
5. ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินทีม่ีความถูกต้อง ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลัก 
6. เกษตรกรสามารถน าแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
7. เกษตรกรสามารถน าผลวิเคราะห์ดิน  ไปใช้ประโยชน์ในพื นที่
การเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ผู้รับบริการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือพฒันาต่อยอด 
 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนำท่ีดินด้วยนวัตกรรม มุ่งน ำกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน บนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วม” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
2. วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสมเพื่อการผลติและให้บริการข้อมูลเชิงพื นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย  
3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดินและน  า โดยการอนุรักษ์ดินและน  า การฟื้นฟูปรับปรุงดิน  เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ียั่งยืน ภายใต้
กระบวนการที่ชุมชนมสี่วนร่วม   
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุม่เกษตรกร ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทีด่ินเพื่อเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
5. ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
 
 

1. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปรับปรุง
บ ารุงดินสู่เกษตรกร 
2. ส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบ ารุงดินให้
เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างแพร่หลาย 
3. เกษตรกรมีพื นที่ท าการเกษตร ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน  าให้มี 
การน าไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ของเกษตรกร 
ได้อย่างแพร่หลาย  
5. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
6. เกษตรกรมีแหล่งน  าไว้ใช้ในการท าการเกษตร 
 

1. พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจ าต าแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดการความรู้
ให้กับบุคลากร โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 

1. พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินใน
การน าไปใช้ประโยชน์
ได้เหมาะสม และ
เกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในพื นทีท่าง
การเกษตร      
2. เกษตรกรและ
หน่วยงานอื่น ยอมรับ
และน าเทคโนโลยีของ
กรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน ์
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ที่ดิน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดินบน
พื นฐานการมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย 
การส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรพัยากรดิน
อย่างสมดลุและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุง
ดิน และอนุรักษด์ินและน  า 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8 (ต่อ) 
 
 

1. ร้อยละความส าเร็จของการส ารวจจ าแนกดินด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีดินตามแผนปฏิบัติและแผน
งบประมาณ (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการท่ีมีความพึงพอใจข้อมูลท่ีน าไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการน าฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ในพื นท่ี
การเกษตร (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละความส าเร็จของการส ารวจวางแผนการใช้ท่ีดินด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินตามแผนปฏิบัติและ
แผนงบประมาณ (ร้อยละ 100) 
7. ร้อยละความพึงพอใจของสถานีพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
น าไปใช้ประโยชน์จนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการเกษตรได้ 
(ร้อยละ 80) 
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความเข้าใจแผนการใช้ท่ีดินและ
น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 
9. ร้อยละของเกษตรกรเก็บตัวอย่างดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 80) 
10. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจข้อมูลท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80) 
 

 

 

1. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับความรู้ด้านการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละเกษตรกรท่ีรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน
เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน สู่เกษตรกร (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีได้รับความรู้
ด้านการอนุรักษ์ดินและน  าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติงานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(ร้อยละ 100) 
6. ร้อยละของแหล่งน  าท่ีก่อสร้าง แล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติงานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(ร้อยละ 100) 
7. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรได้รับประโยชน์
จากแหล่งน  า (ร้อยละ 80) 
 

1. ร้อยละของข้อมูลด้าน
งานวิจัยและเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดิน ท่ีน าไป
เผยแพร่และถ่ายทอดได้  
(ร้อยละ 70) 
2. ร้อยละของเกษตรกร
และหน่วยงานอื่น สามารถ
น าเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดินไปปฏิบัติและถ่ายทอด
ได ้(ร้อยละ 70) 
3. จ านวนข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีน าเข้าระบบเพื่อเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต  
(4 เรื่อง/ปี) 
 

1. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติท่ีมีต่อ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
(ร้อยละ 90) 
3. จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร (อย่างน้อย 2 
เรื่อง/ รอบ) 

กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร 
กลยุทธท์ี่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดท าฐานข้อมูลดินให้สามารถ
เรียกใช้ได้กับสื่อต่างๆ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีมีความทันสมัย 
กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมการใช้แผนการใช้ท่ีดินโดยนโยบายรัฐสู่ระดับพื นท่ี 
กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา 
ในการเก็บตัวอย่างดินท่ีถูกต้อง  
กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนารูปแบบการแปลผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเข้าใจง่าย 
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนตามนโยบายของรัฐบาล  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ให้ความรู้การปรับปรุงบ ารุงดินท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เครือข่ายหมอดินอาสา  
กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริม ให้ความรู้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์
ของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร  
กลยทุธ์ที่ 3 สร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อม
โทรมและภัยพิบัติต่างๆ 
กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษด์ิน
และน  า 
กลยุทธท์ี่ 5 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าให้เหมาะสม
กับสภาพพื นท่ีและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนาแหล่งน  าตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 
 

กลยุทธ์ที่ 1 รวบรวม
ผลงานวิจัยท่ีส าเร็จแล้วของ
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
8  เพื่อสังเคราะห์ จัด
หมวดหมู่ และถ่ายทอดสู่
หมอดินอาสาและเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง
อย่างมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 3 บริการข้อมูลท่ี
ใช้ในการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินผ่านระบบ
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจ าต าแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากร 
เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 กลยุทธ์ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวไกล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1.  ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ดนิและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นาในพื นท่ีเขตพฒันาที่ดินลุ่มน  า รวมทั งติดตามสถานการณส์ภาพการใช้ที่ดินท่ีเปลี่ยนแปลง 
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาด้านการฟื้นฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน อนรุกัษ์ดินและน  า และจดัระบบองค์ความรู้ฐานข้อมลูทรัพยากรดินเพื่อไว้วางแผนจัดการดินเพื่อศักยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3.  เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Smart Office) ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินไปขยายผล รวมถึงใช้แอพลิเคช่ันท่ีเกี่ยวข้องไปให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ (Smart Officer)  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการท างานท่ีเป็นพลวัตร 
5.  พัฒนาหมอดินอาสาและเครือข่ายหมอดินสู่ความเป็นเลิศ (Smart people) และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับผู้ขอรับบริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นที่ภาคเหนือ

ตอนล่างเพื่อสร้างการมสี่วนร่วม 
6.  พัฒนางานศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Center) ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับการ
บริหารจัดการ พัฒนางานวิจยั งาน 
สาธติ งานสง่เสรมิด้านการพัฒนาทีด่ิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาฐานข้อมูลดิน ให้ถูกต้อง ทันสมัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน การอนุรักษ์ดินและ
น  า การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หมอดินอาสา 
และเครือข่ายหมอดินอาสา 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
พัฒนาบุคลากรและ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการพัฒนาที่ดิน 
และด้านการบริหาร
จัดการ 

1. เกษตรกรมตี้นทุนการผลิตลดลง 
ผลผลติมีคณุภาพ มีคณุค่าทาง
โภชนาการ และมีความปลอดภัย
ต่อผู้บรโิภค เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ น 
2. น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจดัการศูนย์เรยีนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินให้เหมาะสมกับ
สภาพภมูิศาสตร์และภูมสิังคมของพื นที่ 
เพื่อที่จะตอบสนองในการผลติสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและผลตอบแทน 
2. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยดี้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาใน
พื นที่อย่างมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 
4. Agri-map Mobile รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 
 

1.เพื่อให้ทรัพยากรดินได้ใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน 
2.เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาฐานข้อมูลดินให้ถูกต้อง 
ทันสมัย และให้บริการในหลาย
ช่องทางสะดวกรวดเร็ว 
3.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานอย่าง
เป็นระบบในกิจกรรมการอนุรักษ์
ดินและน  า และการพัฒนาที่ดิน
เพื่อการเกษตรให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ตั งแต่พื นที่ต้นน  าสู่ต้น
น  าเจ้าพระยา 

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
หมอดินอาสาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหม้ี
ความรู้และประสบการณ์มากขึ น 
3.สร้างความเขม้แข็งให้กับภาคี
เครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มและ
บริหารกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส านักงานมีความ
ทันสมัยทั งภาพลักษณ์ 
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็น
แหล่งให้บริการ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างเหมาะสม 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิและ
พัฒนารูปแบบงานวิจัย 
สาธิต ทดสอบให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนารูปแบบ
และเนื อหาของงานสาธติ
และงานส่งเสรมิด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสรมิการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
เหตุการณ ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและง่าย
ต่อการน าไปใช้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสรมิและ
สนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาท่ีดินให้เหมาะสม
กับสภาพพื นท่ีเพื่อการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสรมิและ
พัฒนาการอนุรักษ์ดินและน  าให้
เหมาะสมกับสภาพพื นที่และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างแนว
ทางการปรับตัวให้เกษตรกรเพื่อลด
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหมอดิน
อาสาสูเ่กษตรกรมืออาชีพ 
(Smart farmer)  
กลยุทธ์ที่ 2   ประสานภูมิปัญญา
หมอดินอาสากับองค์ความรู้ดา้น
วิชาการสู่นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดิน 
กลยุทธ์ที่ 3   ขยายผลการพัฒนา
เครือข่าย แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประชาสมัพันธ์ผลงานหมอดินสู่
สาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และระบบการ
ให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
ระบบการควบคุม
ภายในและการบรหิาร
ความเสีย่ง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา
และเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 4  บุคลากรมี
ทักษะความสามารถ
ด้านงานพัฒนาท่ีดิน
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ถูกต้อง
ทันสมัยและเช่ือถือได ้
กลยุทธ์ที่ 6 มีระบบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินให้มีความเหมาะสมกับความตอ้งการสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดตั งจุดบริการดา้นข้อมูลดินและ
การพัฒนาท่ีดินในพื นท่ีอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรดา้นการบริการ 
และถ่ายทอดข้อมลูสูศู่นย์ ศพก. ทุกแห่ง 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสรมิการใช้แผนทีก่ารใช้
ประโยชน์ท่ีดินระดบัต าบล และแผนท่ี Zoning 
ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน 

1.ร้อยละของพื นที่เกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ น (ร้อยละ 20 
ต่อป)ี 
2.ร้อยละของเกษตรกรใช้
ต้นทุนลดลง (ร้อยละ 30) 
3. ร้อยละของรายได้ที่สูงขึ น  
(ร้อยละ 30) 
4.ร้อยละของพื นที่เกษตรที่
พัฒนาไปสู่กระบวนการผลติ
สินค้าปลอดภัย (GAP)  
(ร้อยละ 20 ต่อปี ) 

1. ร้อยละของพื นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนา
ให้มีความอุดมสมบรูณเ์พื่อผลผลิตและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละของการพัฒนาพื นท่ีทรัพยากรที่มี
ปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มีศักยภาพ
ในการท าการเกษตรมากขึ น  
(ร้อยละ 25 ต่อป)ี 
3.ร้อยละของงานวิจัยสาธติ ทดสอบ  
ด้านการพัฒนาท่ีดินที่ถ่ายทอดสู่หมอดินอาสา 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปเพิม่ขึ น  
(ร้อยละ 25 ต่อป)ี 
4.ร้อยละของจ านวนงานวิจัยด้าน GIS  
ที่ถ่ายทอดสู่ผูร้ับบริการเพิ่มขึ น  
(ร้อยละ 25 ต่อป)ี 
5. ร้อยละของบุคคลสามารถเข้าถึง 
Application เพิ่มขึ น (ร้อยละ 45 ต่อป)ี 

1.ร้อยละของพื นที่การเกษตรที่มี
รูปแบบและการจดัการที่ดินใน
ปัจจุบันสอดคล้องกับระบบแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ 
(ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละของพื นที่การเกษตรได้รบั
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
การอนุรักษ์ดินและน  า และการ
พัฒนาท่ีดินอย่างเป็นระบบ  
(ร้อยละ 80) 

1.ร้อยละของหมอดินอาสาที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดินและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื นที่ให้
เป็น Smart farmer (ร้อยละ 20) 
2.ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การอบรมหลักสตูรการพัฒนา
ที่ดินของกรมพัฒนาท่ีดินและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในพื นที่ให้เป็น Smart Officer & 
smart Officer (ร้อยละ 50) 
3.ร้อยละของเครือข่ายที่ไดร้ับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาท่ีดินของ
กรมพัฒนาท่ีดินและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื นท่ีให้
เข้มแข็ง (ร้อยละ 50 ต่อปี) 

-  
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

1. จัดท าแผนท่ีดิน  แผนที่สภาพการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนท่ีแผนการ
ใช้ที่ดินในพื นท่ีเขตพัฒนาที่ดินท่ีมี
ความถูกต้อง  เข้าใจง่าย และทันต่อ
เวลา  
2. หน่วยงานและนักวิชาการภายนอก 
น าข้อมูลการวางแผนการใช้ที่ดินไปใช้   
เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับท้องถิ่น หรือพื นท่ีเฉพาะเพือ่ให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 

“พัฒนำดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร จำกชำยเขำจรดทะเล ตำมแนวทำงพระรำชด ำริฯ ในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

1. ส ารวจ ออกแบบ จัดท าแผนทีภู่มิประเทศ ระดับขอบเขต และส ามะโนที่ดินอยา่งละเอียด 
2. ศึกษา ส ารวจ จ าแนกดิน สภาวะเศรษฐกิจและสังคม และวางแผนการใช้ที่ดิน ระดับไร่นา 
3. ศึกษา วิจัย ทดสอบการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและผลิตเมลด็พันธ์ุพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  าและปรับปรุงบ ารุงดิน  
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนบัสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาท่ีดินแก่เครือข่ายหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต จัดพัฒนาท่ีดินตามแนวพระราชด าริเพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้ ศกึษาดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
6. บริการวิเคราะห์ ดิน น  า ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดินพร้อมค าแนะน า และรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
7. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า และพัฒนาแหล่งน  า 
8. สนับสนุนการด าเนินงาน พัฒนาการบริหารการจัดการ และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
9. บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1. พัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาท่ีดิน ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
พื นที ่ความต้องการของ
เกษตรกรใหส้ามารถใช้
ประโยชน์เพื่อลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลติ และ
เพิ่มรายได ้อย่างเป็น
รูปธรรม    

1. สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายของหมอดินอาสา 
เกษตรกร และกลุ่ม
เกษตรกร ด้านการพัฒนา
ที่ดินให้มีความเขม้แข็ง 
2. พัฒนาศักยภาพของ
หมอดินอาสา หมอดินน้อย  
กลุ่มเกษตรกร ให้มีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน
และน าไปถ่ายทอดให้กับ
เครือข่ายได ้

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบ ารุง
ดินให้เหมาะสมกับ สภาพปญัหา
ในพื นที่ของเกษตรกร  
2. เกษตรกรในพื นที่ของส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 10 มีพื นที่ท า
การเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ ์
และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
พื นที ่และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
และพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้กับหมอดินอาสา  และ
กลุ่มเกษตรกร  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการ
ทรัพยากรดินด้วยการอนุรักษ์ดิน
และน  า และปรับปรุงบ ารุงดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการข้อมลูทรัพยากรดินด้วย
การส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดนิ 
และวางแผนการใช้ที่ดิน จากชายเขา
จรดทะเล   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนา
งานวิจัย  และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน จาก
ชายเขาจรดทะเล ตาม
แนวทางพระราชด ารฯิ   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อยกระดับ
องค์กร 
 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนงาน
และระบบการติดตามประเมินผลเช่ือมโยง 
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และสพด. เพื่อใช้ในการ
บริหาร และติดตามงาน      
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทันเวลา เป็นที่
ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 (ตอ่) 
 
 

1. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานแผนการใช้ที่ดินลดลง 
(เร็วกว่าแผนทีก่ าหนด 1 เดอืน) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมลู
ทรัพยากรดิน (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด  
(ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานรัฐที่น าขอ้มลูทางดา้นวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินเป็นไปตามมาตรฐาน
คู่มือประชาชนของกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 80) 
6. ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินทีเ่กษตรกรได้รับทัน
ต่อความต้องการ  (ร้อยละ 80) 
7. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพงึพอใจต่อข้อมูลผล
การวิเคราะห์ดิน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
(ร้อยละ 80) 
8. ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผล ในการ
ให้บริการวเิคราะห์ดินพร้อมค าแนะน า คุณภาพของดิน
ผลผลิตและอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (ระดับ 4 จาก 5 ระดับ) 
9. ระยะเวลาในการจัดท าแผนที่ระดับขอบเขตลดลง 
(เร็วกวา่แผนที่ก าหนด 1 เดือน) 
10. ระยะเวลาในการจัดท าแผนที่ส ามะโนที่ดินลดลง  
(เร็วกวา่แผนที่ก าหนด 1 เดือน) 
11. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80) 

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
ภาคการเกษตร  
อย่างเป็น
รูปธรรม   
(ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของ
โครงการวิจัย
ได้รับการ
เผยแพร่  
(ร้อยละ 80) 
 
 

1. ร้อยละของพื นที่การเกษตรของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
10 ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินเพิ่มขึ น (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงบ ารุงดิน (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการน า
เทคโนโลยีดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน มาใช้ประโยชน์ในพื นที่ 
(ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของพื นที่การเกษตรของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
10 ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ได้อย่างถกูต้อง
และเหมาะสมกับสภาพพื นที ่(ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การป้องกันการชะลา้งพังทลายของดิน (ร้อยละ 80) 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการน ามาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  า  มาใช้ประโยชน์ในพื นที ่ 
(ร้อยละ 80) 
7. ร้อยละของพื นทีท่างการเกษตรได้รับประโยชน์จาก
แหล่งน  า (ร้อยละ 80) 
8. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จาก แหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
(ร้อยละ 80) 
 
 
 

1. ร้อยละของ
หมอดินอาสา และ
กลุ่มเกษตรกรด้าน
การพัฒนาที่ดินมี
ความเข้มแข็ง 
(ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
หมอดินอาสา 
หมอดินน้อย  
กลุ่มเกษตรกร ที่มี
ต่อการอบรมเพิ่ม
องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน 
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของ
หมอดินอาสา และ
เกษตรกร ที่น า
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับ
เครือข่ายได้  
(ร้อยละ 80) 

3. พื นทีข่องเกษตรกรที่มกีารใช้ประโยชน์เหมาะสมตาม
ศักยภาพที่ดินและสอดคล้องกับทิศทาง 
การตลาด 
 

2. พัฒนา
นักวิชาการ/
นักวิจัย 
ส าหรับผลิตผล
งานวิจัยอย่างมี
คุณภาพและ
สามารถ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาตไิด ้
 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื นที่ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 
10 สามารถน ามาตรการอนุรักษ์ดินและน  าทีเ่หมาะสมกับ
สภาพพื นที่  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย   
5. พัฒนาแหล่งน  าส าหรับการอนุรักษ์ดินและน  า ให้มีความ
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและเหมาะสมกับสภาพพื นที ่
6. เกษตรกรในพื นที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานได้
อย่างมีประสทิธภิาพ 
 

3. พัฒนาหมอดิน
อาสา และ
เกษตรกร ให้เป็น
เกษตรกรมืออาชพี 
(smart farmer) 
 

เป้ำประสงค์    
(ต่อ) 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน/ผู้บริหาร ต่อการเรียกใช้
ระบบ (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน
งบประมาณประจ าปี (ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละของหน่วยงานสามารถ
บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 95) 
4. ร้อยละของความถูกตอ้งของการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับ (ร้อยละ 95) 
5. ร้อยละของใบส าคัญคู่จ่ายที่
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบก าหนด 
(ร้อยละ 95) 
6. ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับ
บริการของกระบวนการเบกิจ่ายเงิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ร้อยละ 95) 

5. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งเพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
6. พัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร  
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

“จัดกำรดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พิชิตต้นทุน สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม สู่มำตรฐำนสำกล” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสรา้งเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ 
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เกษตรกร  
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห ์และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้
ที่ดิน พร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมลูด้านตา่งๆ อย่าง
ถูกต้องและทันสมยัเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรดินอยา่งเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุน
ของพืช
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ยกระดับการผลิตพืช
เศรษฐกิจสูม่าตรฐานสากล 
( rspo, cfc, มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา สู่การเป็น 
Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา
องค์กร สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 

เป้ำประสงค์ 
1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบรูณ์ 
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. การใช้ประโยชน์แผนทีเ่ป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
3. จัดสร้างแหล่งน  าให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร 
4. เกษตรกรได้ผลวิเคราะหด์ินอยา่ง
รวดเร็วและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ทันฤดูเพาะปลูก 

1.เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการ
พัฒนาท่ีดินใหสามารถน าไปถ่ายทอด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรได้ 
2.งานวิจัยสามารถแก้ปญัหาในพื นท่ี
เกษตรกรไดต้รงความต้องการของ
เกษตรกร 
3.เกษตรกรมคีวามพึงพอใจในงานวิจัย
ที่สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 
 

1.เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามผล
วิเคราะหด์ิน 
2.เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ น 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

1.การบริหารจัดการภาค
การเกษตร เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ผลผลติ
ปลอดภัยจากสารเคม ี
และได้มาตรฐาน 
2.เกษตรกรสามารถใช้
นวัตกรรมของกรม
พัฒนาท่ีดินได้อย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง 

1.เกษตรกร และ
หมอดินอาสา ไดร้ับ
การพัฒนาสู่การเป็น 
Smart Farmer 
2.เกษตรกรสามารถ
ท าการเกษตรตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
ขยายผลได ้

1.เป็นองค์กรที่มภีูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมท่ีด ี
2.บุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูง มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
3.มีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social media ท า
ให้งานพัฒนาที่ดินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟู
ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลติทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความรู ้ความเข้าใจด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง  
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
7. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
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กลยุทธ์ 

กลยทุธ์ที ่1 พฒันาเทคโนโลยีการ
จัดระบบฐานข้อมูล แผนการใช้ที่ดนิ
มาตราส่วน 1: 4,000 เพื่อก าหนด
เขตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
กลยทุธ์ที ่2 บูรณาการการวาง
แผนการใชท้ี่ดินร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาคเอกชน 
ภาคปกครอง เพือ่ก าหนดแผน 
พัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่น หรือ
พื นที่เฉพาะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ละ
มีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ที ่3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ทรัพยากรดินให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของเกษตรกร สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก 
กลยทุธ์ที ่4 พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมลูและเรียกใช้ขอ้มูล แผนการใช้
ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆเช่น แผนที่
ถือครองของภาคปกครอง เพือ่ขับเคลือ่น
แผนการใชท้ี่ดินระดับท้องถิ่น  
กลยทุธ์ที ่5 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีทาง
อากาศ (ดาวเทียม/โดรน) ในการ
จัดท าขอ้มูลรายปี หรือรายเดือน 
ส าหรับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน เพือ่
ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน ทันสมัย และถกูต้องตามสภาพ
ปัจจุบัน 
 

กลยทุธ์ที ่1 พฒันา
ศักยภาพนักวิชาการ
ตามสายงานแต่ละ
ด้าน เพื่อสรา้ง
ผลงานวิจัยในเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
กลยทุธ์ที ่2 พฒันา
ระบบเชื่อมโยง
ฐานขอ้มูลและ
เรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน  
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื นที่     
กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การปรับปรุงบ ารุงดิน ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ร่วมกับองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าถึง  เข้าใจ
และง่ายต่อการปฏิบัติ 
กลยุทธท์ี่ 3 สร้างจิตส านึกให้
เกษตรกรด าเนินการปรับปรุงบ ารุงดิน
อย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธท์ี่ 4 จัดท าแผนแม่บทการ
อนุรักษ์ดินและน  าในเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน  า 
กลยุทธท์ี่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและน  า
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื นที่
กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์ดินและน  า ร่วมกับองค์ความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าถึง  
เข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติ 
กลยุทธท์ี่ 7 จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  า ในทุก
พื นที่ที่ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน  าเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน  า 
กลยุทธท์ี่ 8 สร้างจิตส านึกให้
เกษตรกรด าเนินการอนุรักษ์ดินและน  า
ในพื นที่ของตน  เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 
 

กลยทุธ์ที ่1 จัดท าแผนพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และ
ความเชื่อมโยงให้เป็นไปตาม
ขั นตอน เพื่อน าไปสู่เครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็ง 
กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาองค์ความรู้ดา้น
การพัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลกั
วิชาการให้เป็นเกษตรกรมือ 
อาชพี (Smart Farmer) 
 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 (ต่อ) 
 
 

กลยทุธท์ี ่1 สร้างฐานขอ้มูลดา้นแผนงาน
ติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทกุหน่วยงานเพือ่
ใช้ในการบริหารงาน 
กลยทุธท์ี ่2 พฒันาบุคลากรของสพข./สพด ให้
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชือ่มโยงงาน และ
น าไปปฏิบัตไิด้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
กลยทุธท์ี ่3 พฒันาโปรแกรมของระบบการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทกุหน่วย
เบิกจ่าย เพือ่ใช้ในการสอบทานกับการใช้
จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้ถูกตอ้งครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใชจ่้าย
งบประมาณรวมทั งเป็นการควบคุมในแต่ละ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ 
กลยทุธท์ี ่4 จัดท าคู่มอืการจัดท าใบส าคัญการ
เบิกจ่ายที่ถกูตอ้งตามระเบียบฯ กฎหมาย
ข้อบังคับ 
กลยทุธท์ี ่5 พัฒนา อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้งกับการเบิก/จ่าย อย่างตอ่เน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
กลยทุธท์ี ่6 พัฒนาและปรับปรุง Social 
Media ให้น่าสนใจอย่าสม่ าเสมอ   
กลยทุธท์ี ่7 จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างชอ่งทางการเรียนรู้ใหก้ับบุคลากร 
เพือ่สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและ
พัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน 
กลยทุธท์ี ่8 จัดท าแผนพฒันาองค์ความรู้
รายบุคคลให้ตรงกับความตอ้งการ และ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของ
ผู้รับบริการที่ได้รับขอ้มูลข่าวสาร
ของส านกังานพัฒนาที่ดินเขต/ 
สพด.ผ่าน  Social Media เมื่อ
เทียบกับปีที่ผา่นมา  
(ร้อยละ 80) 
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน Social 
Media (ร้อยละ 80) 
9. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง  
(ร้อยละ 80) 
10. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อพฒันา และเพิ่ม
องค์ความรู้ (ร้อยละ 80) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

“จัดกำรดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พิชิตต้นทุน สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม สู่มำตรฐำนสำกล” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสรา้งเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เกษตรกร  
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห ์และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้
ที่ดิน พร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม และให้บริการข้อมลูด้านตา่งๆ อย่าง
ถูกต้องและทันสมยัเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรดินอยา่งเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุน
ของพืช
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ยกระดับการผลิตพืช
เศรษฐกิจสูม่าตรฐานสากล 
( rspo, cfc, มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา สู่การเป็น 
Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา
องค์กร สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 

เป้ำประสงค์ 
1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบรูณ์ 
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. การใช้ประโยชน์แผนทีเ่ป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
3. จัดสร้างแหล่งน  าให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร 
4. เกษตรกรได้ผลวิเคราะหด์ินอยา่ง
รวดเร็วและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ทันฤดูเพาะปลูก 

1.เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการ
พัฒนาท่ีดินใหสามารถน าไปถ่ายทอด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรได้ 
2.งานวิจัยสามารถแก้ปญัหาในพื นท่ี
เกษตรกรไดต้รงความต้องการของ
เกษตรกร 
3.เกษตรกรมคีวามพึงพอใจในงานวิจัย
ที่สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 
 

1.เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามผล
วิเคราะหด์ิน 
2.เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ น 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

1.การบริหารจัดการภาค
การเกษตร เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ผลผลติ
ปลอดภัยจากสารเคม ี
และได้มาตรฐาน 
2.เกษตรกรสามารถใช้
นวัตกรรมของกรม
พัฒนาท่ีดินได้อย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง 

1.เกษตรกร และ
หมอดินอาสา ไดร้ับ
การพัฒนาสู่การเป็น 
Smart Farmer 
2.เกษตรกรสามารถ
ท าการเกษตรตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
ขยายผลได ้

1.เป็นองค์กรที่มภีูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมท่ีด ี
2.บุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูง มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
3.มีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social media ท า
ให้งานพัฒนาที่ดินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟู
ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลติทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความรู ้ความเข้าใจด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง  
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
7. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

“ฟื้นฟูดินมีปัญหำ พัฒนำที่ดินอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสม บนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วม” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินโดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดินเพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ทีด่ินอย่างเหมาะสม และให้บริการข้อมลูด้านดิน 

อย่างถูกต้องและทันสมยั เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม เพื่อสามารถน าไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟู การปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อลดต้นทุนเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรและสามารถใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน 
4. ศึกษา วิจัย และให้บริการวเิคราะห์ดิน น  า พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการ และให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมทั งให้ค าแนะน าการปรับปรุงดินในระดับไร่นา 

โดยหน่วยวเิคราะห์ดินเคลื่อนที ่
5. พัฒนาหมอดินอาสา หมอดินนอ้ย และกลุม่เครือข่ายเกษตรกรใหค้วามรู้ และความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐาน 

ในการด ารงชีวิต พัฒนาชุมชนตามศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็ง 
6. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการพัฒนาที่ดนิและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
7. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอยา่งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน ให้
สอดคล้องกับพื นท่ีเป้าหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัย
ด้านการพัฒนาท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหา
ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที ่

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา และเครือข่าย สู่
การเป็น Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมรีะบบ มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

1. แผนการใช้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพื นท่ีดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถน าข้อมลูการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้
บริหารจดัการเชิงพื นที่ได ้
4. พื นที่การเกษตรได้รับการวิเคราะห์ดินใน
ระดับไร่นา 

1. พื นที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่นตาม
ศักยภาพของดิน 
2. เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต 
 

1. นักวิจัยสามารถก าหนด
กรอบวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของ
พื นที่ได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ นแล้ว
สามารถน า ไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้ 
3. ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ ์

1. จ านวน 
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรไดร้ับ
การพัฒนาเป็น 
Smart Farmer 
 

1. ผู้น าองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม และวิสยัทัศน ์
2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
3. องค์กรเป็นท่ียอมรับ 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการปฏิบัติงาน 
5. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน 
(แผนงาน แผนเงิน) 
6. มีเครื่องมือเพียงพอ และพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 (ต่อ) 
 
 

1.ปรับปรุงพื นที่การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดา้นการ
วางแผนการใช้ที่ดิน  
3. ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับต าบล ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
พัฒนาท่ีดิน  
4. พัฒนาระบบการจัดท าแผนท่ี/ส ารวจแผนท่ีการ
ใช้ที่ดินให้ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยีทีม่ี
ความแม่นย าและทันสมัย 
5. พัฒนาแหล่งน  าตามความเหมาะสมกับสภาพพื นที ่
6. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหด์ิน น  า พืช ให้
ทันกับการน าไปใช้ประโยชน์ของผูร้ับบริการ 
7. ปรับปรุงการแปลความหมายผลการ วิเคราะห์
ดิน หลายรูปแบบ เพื่อผูร้ับบริการสามารถน า
ข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินที่เกษตรกรน าไปปฏิบตัิได้
ง่ายลงทุนต่ า เพื่อเพ่ิมผลผลติ  
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  
2. การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรมและสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรได้  
3. บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวจิัย 
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ
เชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะหด์ิน 
2. ส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภณัฑ์
กรมพัฒนา
ที่ดินในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
3. ส่งเสริมการ
ปลูกพืชตาม
ความเหมาะสม
ของดิน 

1. ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมกรม
พัฒนาที่ดิน 
2. ส่งเสริมการท า
การเกษตร 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดินตาม
หลักวิชาการ แก่ 
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา ให้เป็น
เกษตรกรมืออาชีพ 
(Smart Farmer)  
2. เสริมสร้างความ
มั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
ขยายผลการท า
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร เพื่อสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบตัิงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
2. พัฒนา Social Media 
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาและเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลการ
ให้บริการด้านการพัฒนา
ที่ดิน 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์  
และสภาพแวดล้อม  
เพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน 
 

1.ร้อยละของพื นที่การเกษตรได้รบัการบริหาร
จัดการสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสม 
(ร้อยละ 90) 
2.ร้อยละของการใช้แผนที่เป็นไปอย่างถูกต้อง 
(ร้อยละ 100) 
3.ร้อยละของการจดัสร้างแหล่งน  าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของเกษตรกร (ร้อยละ 80) 
4.ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ผลวิเคราะห์ดินอย่าง
รวดเร็วและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันฤดู
เพาะปลูก (ร้อยละ 80) 
 

1.ร้อยละของงานวิจัยด้านการพัฒนา
ที่ดิน ที่สามารถน าไปถ่ายทอดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
(ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละงานวิจัยสามารถแกป้ัญหา
ในพื นที่เกษตรกรได้ตรงความต้องการ
ของเกษตรกร (ร้อยละ 80) 
3.ร้อยละของเกษตรกรมีความ 
พึงพอใจในงานวิจัยท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง (ร้อยละ 80) 
 

1. ร้อยละของ
เกษตรกร
สามารถใช้ปุ๋ย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามผล
วิเคราะหด์ิน 
(ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
บริการสามารถ
ลดต้นทุนการ
ผลิตได้  
(ร้อยละ 70) 
 

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

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

1. ร้อยละขององค์กรที่
ได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ น (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา  
(ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของงานพัฒนา
ที่ดินท่ีมีการ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน 
Social Media  
(ร้อยละ 70) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

“ฟื้นฟูดินมีปัญหำ พัฒนำที่ดินอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสม บนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วม” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินโดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดินเพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั งก าหนดเขตการใช้ทีด่ินอย่างเหมาะสม และให้บริการข้อมลูด้านดิน 

อย่างถูกต้องและทันสมยั เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยดา้นการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดินใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม เพื่อสามารถน าไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษด์ินและน  า การฟื้นฟู การปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อลดต้นทุนเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรและสามารถใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน 
4. ศึกษา วิจัย และให้บริการวเิคราะห์ดิน น  า พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการ และให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมทั งให้ค าแนะน าการปรับปรุงดินในระดับไร่นา 

โดยหน่วยวเิคราะห์ดินเคลื่อนที ่
5. พัฒนาหมอดินอาสา หมอดินนอ้ย และกลุม่เครือข่ายเกษตรกรใหค้วามรู้ และความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐาน 

ในการด ารงชีวิต พัฒนาชุมชนตามศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็ง 
6. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการพัฒนาที่ดนิและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
7. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอยา่งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน ให้
สอดคล้องกับพื นท่ีเป้าหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัย
ด้านการพัฒนาท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหา
ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที ่

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา และเครือข่าย สู่
การเป็น Smart Farmer 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมรีะบบ มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

1. แผนการใช้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพื นท่ีดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถน าข้อมลูการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้
บริหารจดัการเชิงพื นที่ได ้
4. พื นที่การเกษตรได้รับการวิเคราะห์ดินใน
ระดับไร่นา 

1. พื นที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่นตาม
ศักยภาพของดิน 
2. เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต 
 

1. นักวิจัยสามารถก าหนด
กรอบวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของ
พื นที่ได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ นแล้ว
สามารถน า ไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้ 
3. ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ ์

1. จ านวน 
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรไดร้ับ
การพัฒนาเป็น 
Smart Farmer 
 

1. ผู้น าองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม และวิสยัทัศน ์
2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
3. องค์กรเป็นท่ียอมรับ 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการปฏิบัติงาน 
5. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน 
(แผนงาน แผนเงิน) 
6. มีเครื่องมือเพียงพอ และพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 



68
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 (ต่อ) 
 
 1. ระดับความถูกต้องของการจัดท าแผนการใช้

ที่ดิน (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาพื นที่  
(ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของพื นที่ท่ีได้รับการพฒันาจากการใช้
แผนการใช้ที่ดิน (ร้อยละ 40 ต่อป)ี 
4. ระดับความถูกต้องของข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดิน (ระดับ 5) 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูล
ไปใช้บริหารจดัการเชิงพื นที่ได้ (รอ้ยละ 100) 
5. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับค าแนะน าการ
จัดการดิน (ร้อยละ100) 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่น าผลวิเคราะหด์ินไปใช้
เพื่อการจัดการดินอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 60) 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร และ
เครือข่ายหมอดินอาสา ในการถ่ายทอดแผนการใช้
ที่ดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 การน าข้อมูลการจัดการทรัพยากรดิน
ไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ีได้อย่างถูกต้อง 
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลบริหารจัดการเชิง
พื นที่ระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 4 เกษตรกรน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้เพื่อ
การจัดการดินในระดับไร่นา 

1. ร้อยละของ
พื นที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่นตาม
ศักยภาพของดิน 
(ร้อยละ 5 ต่อป)ี 
2. อัตราการลด
ต้นทุนการผลติต่อไร่ 
(ร้อยละ 20) 
3. อัตราการ
เพิ่มขึ นของผลผลิต 
(ร้อยละ 25) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมเกษตรกร
ปรับเปลีย่นการ
ผลิตตามศักยภาพ
ของดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการลด
ต้นทุนและเพิม่
ผลผลติต่อพื นท่ี 
 

1. ร้อยละของงานวิจัย
ที่ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานวิจัย  
(ร้อยละ 70) 
2. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีเสรจ็สิ น
สามารถน า ไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรได้  
(ร้อยละ 60) 
3. จ านวนผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์  
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 
4. จ านวนผลงานวิจัย
ได้รับรางวัล  
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยใน
การพัฒนาผลงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
การน างานวิจัยไปใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพ
พื นที ่
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง
และพัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพ 
 

1. จ านวน
ของหมอดิน
อาสาและ
เครือข่าย
เกษตรกรที่
เป็น Smart 
Farmer 
(จ านวน 10 
คนต่อป)ี 

กลยุทธ์ที่ 1 
ขับเคลื่อน
หมอดินอาสา
และ
เครือข่าย
เกษตรกรสู่
การเป็น 
Smart 
Farmer 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสร้างจิตส านึกของการเป็นผู้น าองค์กรที่ด ี
กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดระเบยีบองค์กรให้เอื อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อนกระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 6 จัดท าแนวทางกระบวนการจัดซื อจดัจ้าง และ
การเบิกจ่าย ระดับเขต 
กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับต่อผู้น าองค์กร  
(ระดับ 5) 
2. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกต่อผู้น า
องค์กร (ระดับ 5) 
3. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อองค์กร  
(ร้อยละ 80) 
5. จ านวนครั งในการปรับปรุงสถานท่ีให้เอื อต่อการ
ปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 2 ครั งต่อป)ี 
6. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน 
(ร้อยละ 100) 
7. ระดับความเพียงพอของเครื่องมือท่ีพร้อม ในการ
ปฏิบัติงาน (ระดับ 5) 



กองแผนงาน

กองคลัง

กองการเจ้าหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำานักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
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แผนกลยุทธ์กองแผนงำน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

“องค์กรหลกัแห่งกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์และแผนงำนเพ่ือขับเคลื่อนองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน” 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย ส าหรับจดัท ายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย จัดท าแผนงานงบประมาณประจ าปีของกรมพัฒนาท่ีดิน และจัดท าแผนแม่บทงานโครงการตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเชิงบูรณาการ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงานงบประมาณ และประสานงานในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณพร้อมทั งติดตามรายงานผลการด าเนินงานวิจยั 
และเป็นผู้ประสานงานการจัดท าขอ้มูลงานวิจัยกรมฯ ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวจิัย 
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน งบประมาณประจ าปีของกรมพฒันาที่ดิน โครงการความร่วมมือ และการใหค้วามช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
ข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เปน็ไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของโครงการความร่วมมือและการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับต่างประเทศ  
5. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมือด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทรายเพื่อป้องกันผลกระทบและฟื้นฟู ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และประสานการด าเนินงานร่วมกับอนุสัญญาและองคก์รระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ภายใตร้ะบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง  
6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามแร่งรัดผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และประเมินผลส าเรจ็จากการด าเนินงานตามภารกจิและนโยบายส าคัญเร่งด่วน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ส าหรับ
เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
7. พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏบิัติงานโดยจดัท าข้อตกลงการปฏบิัติงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) พัฒนามาตรฐาน
ตัวชี วัด บริหารการตรวจติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสีย่งของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมและประกอบการเสนอของบประมาณประจ าปี ตลอดจนน าข้อมูล ไปปรับปรุง พัฒนาแผนงาน/โครงการใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนงานสู่ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาท่ีดิน  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการแผนงานโครงการและ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทาง
วิชาการแบบบูรณาการทั งในและต่างประเทศ  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเพิ่ม
ขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ SMART 
GROWTH PLANNING  
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แผนกลยุทธ์กองคลัง 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง 

 1. ข้อมูลการเงินการคลังมีความถูกต้องครบถ้วน
สามารถให้บริการแก่หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบขั นตอนการจัดการทีส่ะดวก รวดเร็ว 
ชัดเจน 
3. หน่วยงานภายในกรมฯสามารถน าข้อมูลไปใช้
ตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ยงบประมาณตามมติ 
ค.ร.ม 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลและการ
บริการ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้ำงควำมประทับใจให้ผู้รับบริกำร” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามเรง่รัด ก ากับการปฏบิัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาทีด่ิน ทั งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเพื่อใหส้อดคล้องกับนโยบาย
และแผนที่ก าหนด 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการเงินการคลังให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องส าหรับเป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบคุลากร และการบริหารจัดการองค์กรให้มีคณุภาพ เพื่อพัฒนาสู่ SMART OFFICER และ องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
มาตรฐานข้อมูลการเงนิ การคลงั 

 1. โปรแกรมการควบคุมการเงิน การคลังที่มีความ
ครอบคลุมทันสมัย ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 
3. เจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมในการควบคุมการเงิน 
การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่โปรแกรมการควบคุม
การเงิน การคลัง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กร(กองคลัง) สู่
ความเป็นเลิศทางดา้นการเงิน การคลัง 

 1. ส่งเสริมบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
2. สร้างบุคลากรที่มีทักษะดา้นวิชาชีพเฉพาะ 
3. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  
การคลัง 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองแผนงำน (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติการให้เกิดการพัฒนาเชิงนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 3 เสรมิสรา้งองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาท่ีดินให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ  
กลยุทธ์ที ่2  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ด้านการพัฒนาทรัพยากร
ดินกับหน่วยงานต่างๆ ระดับชาติ และนานาชาต ิ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของ
นักวิชาการสู่ระดับสากล  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับองค์การ เพื่อเป็นผู้น าทางด้านดิน  
ในระดับภูมิภาคเอเชีย  

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสรา้ง
ทักษะบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง  
กลยทุธ์ท่ี 2  เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้
เป็น SMART Office 
(flow, Working 
Environment, 
Information, Culture) 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสรา้ง
มาตรฐานบริการเพื่อสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อองค์กร  

1. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อน
แผนยุทธ์ศาสตร์ใหส้ามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ระดับ 5)  
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาท่ีดินสามารถน าแผนปฏิบัตกิาร
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) 
 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน/
โครงการมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบและ
มีส่วนร่วม (ร้อยละ 100) 
2. ระดับความถูกต้องของการจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
(ระดับ 5) 
3. ระดับความส าเร็จในการน าระบบการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการและงบประมาณไป
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลศิด้านการพัฒนา
ที่ดิน (ระดับ 5) 
4. ร้อยละของโครงการที่มีการติดตามและ
ประเมินผล ไดร้ับการเผยแพร่ไปสูห่น่วยงาน
ภายนอก (ร้อยละ 80) 

1. จ านวนหน่วยงานทั งในและตา่งประเทศมีความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านดิน (ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน) 
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานการจัดตั งศูนย์
ประสานงานด้านดินแห่งภูมิภาคเอเซีย (ระดับ 5) 
3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการทั งในและต่างประเทศ  
(ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อป)ี 
4. ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานข้อมูลความสมดุล
การจัดการทรัพยากรที่ดิน (ระดับ 5) 
5. จ านวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศท่ีเกิดขึ นจากการเดินทางตามแผนการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  
(ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรม) 

 1. ร้อยละของบุคลากรมี
ความสุขในการท างาน
ตามเกณฑ์ Happy 
Nometer (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการด าเนินงาน
บรรลเุป้าหมาย  
(ร้อยละ 100) 

แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน สามารถ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การ
ได้อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สามารถวัดผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณมคีวามชัดเจน 
และรองรับงานตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน
รวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบ 
ครอบคลมุนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การ 
ท าให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ 

เป็นศูนย์กลางการประสานงานแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านดินทั งในและตา่งประเทศ และขยายผล
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการ
เพิ่มขึ น รวมถึงส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  

กองแผนงานเป็นองค์กร 
ที่มีระบบบริหารจดัการที่
เป็นเลิศไดร้ับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  

เป้ำประสงค์ 
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แผนกลยุทธ์กองคลัง 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง 

 1. ข้อมูลการเงินการคลังมีความถูกต้องครบถ้วน
สามารถให้บริการแก่หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบขั นตอนการจัดการทีส่ะดวก รวดเร็ว 
ชัดเจน 
3. หน่วยงานภายในกรมฯสามารถน าข้อมูลไปใช้
ตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ยงบประมาณตามมติ 
ค.ร.ม 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลและการ
บริการ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้ำงควำมประทับใจให้ผู้รับบริกำร” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามเรง่รัด ก ากับการปฏบิัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาทีด่ิน ทั งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเพื่อใหส้อดคล้องกับนโยบาย
และแผนที่ก าหนด 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการเงินการคลังให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องส าหรับเป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบคุลากร และการบริหารจัดการองค์กรให้มีคณุภาพ เพื่อพัฒนาสู่ SMART OFFICER และ องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
มาตรฐานข้อมูลการเงนิ การคลงั 

 1. โปรแกรมการควบคุมการเงิน การคลังที่มีความ
ครอบคลุมทันสมัย ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 
3. เจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมในการควบคุมการเงิน 
การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่โปรแกรมการควบคุม
การเงิน การคลัง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กร(กองคลัง) สู่
ความเป็นเลิศทางดา้นการเงิน การคลัง 

 1. ส่งเสริมบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
2. สร้างบุคลากรที่มีทักษะดา้นวิชาชีพเฉพาะ 
3. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  
การคลัง 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองคลัง (ต่อ) 
 
 1. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการเงิน การคลัง  

(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความพึงพอใจในระบบขั นตอนการจัดการ  
(ร้อยละ 95) 
3. ระดับความส าเร็จที่หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ตรวจสอบ 
และตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ระดบั 5) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อข้อมลู 
และการบริการ ระบบขั นตอนการจัดการ (ร้อยละ 95) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการเงิน
การคลังให้เกดิประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 3  บริหารงบประมาณรายจ่ายและการจัดซื อ/

จัดจ้างอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพสงูสุด 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ด้าน
การเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 5  เผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

 

1. ร้อยละความพึงพอใจในโปรแกรมการควบคุมการเงิน  
การคลัง  (ร้อยละ 95) 
2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลการเงินการ
คลัง (ระดับ 5) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีที่ใช้โปรแกรม  
(ร้อยละ 95) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บรกิารต่อโปรแกรมการ
ควบคุมการเงิน การคลัง (ร้อยละ 95) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบ ควบคุม การเงิน การคลัง ให้
สามารถเชื่องโยงกับระบบ GFMISได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนนุบุคลากรใหเ้กิดการ
เรียนรูสู้่การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการการติดตามงานด้านการเงิน 
การคลัง 

กลยุทธ์ที่ 5  ปรับปรุงระบบควบคุมการเงินการคลังให้
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 

 

1. ร้อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร  
(ร้อยละ 100) 
3. ระดับความส าเร็จในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง (ระดับ 5) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทางด้านการเงินการคลัง 
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แผนกลยุทธ์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งของระบบพิทักษ์คุณธรรม
ขององค์กร 

1. มีช่องทางการสื่อสารกับกลุม่
ผู้รับบริการของหน่วยงานเพิ่มขึ น 
2. มีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานภายในกรมฯ 
 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ สมรรถนะสูง น ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข บนพื นฐำนของคุณธรรมและจริยธรรม” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
2. เสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างระบบการพฒันาบุคลากร
ในสายงานหลักให้มศีักยภาพและสมรรถนะที่
หลากหลายพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
 

1. มีแผน Training Roadmap ครบทุกสายงาน 
2. มรีะบบ Job Rotation ที่มีประสิทธิภาพ 
3. มีองค์ความรู้ของสายงานหลักเพิ่มขึ น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้รองรับ
กับนโยบาย Thailand 4.0 

1. มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับภารกิจงาน
เพิ่มขึ น 
2. บุคลากรของกองการเจ้าหน้าทีม่ีความรู/้ทักษะ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสูงขึ น 
3. มีระบบ e-Report เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการทบทวนให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
5. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สูงขึ น 
6. มี Hardware และ Software ทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถผลักดันให้ภารกิจบรรลเุปา้หมาย 
7. มีระบบ e – Work Instruction ที่มปีระสิทธิภาพ 
สามารถช่วยลดการผดิพลาดในการท างาน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากร 
2. มีองค์ความรู้ที่มีความส าคัญต่อ
ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของกรมฯ บรรจุ
ลงใน e-Learning/e-Training 
เพิ่มขึ น 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองคลัง (ต่อ) 
 
 1. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการเงิน การคลัง  

(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความพึงพอใจในระบบขั นตอนการจัดการ  
(ร้อยละ 95) 
3. ระดับความส าเร็จที่หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ตรวจสอบ 
และตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ระดบั 5) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อข้อมลู 
และการบริการ ระบบขั นตอนการจัดการ (ร้อยละ 95) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการเงิน
การคลังให้เกดิประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 3  บริหารงบประมาณรายจ่ายและการจัดซื อ/

จัดจ้างอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพสงูสุด 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ด้าน
การเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 5  เผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

 

1. ร้อยละความพึงพอใจในโปรแกรมการควบคุมการเงิน  
การคลัง  (ร้อยละ 95) 
2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลการเงินการ
คลัง (ระดับ 5) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีที่ใช้โปรแกรม  
(รอ้ยละ 95) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บรกิารต่อโปรแกรมการ
ควบคุมการเงิน การคลัง (ร้อยละ 95) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบ ควบคุม การเงิน การคลัง ให้
สามารถเชื่องโยงกับระบบ GFMISได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนนุบุคลากรใหเ้กิดการ
เรียนรูสู้่การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการการติดตามงานด้านการเงิน 
การคลัง 

กลยุทธ์ที่ 5  ปรับปรุงระบบควบคุมการเงินการคลังให้
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 

 

1. ร้อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร  
(ร้อยละ 100) 
3. ระดับความส าเร็จในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง (ระดับ 5) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การเงินการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทางด้านการเงินการคลัง 
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แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

“ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่กำรเป็น SMART LDD” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และระบบสารสนเทศใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริหารจัดการด้านพัฒนาทีด่ินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ด้านภูมสิารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้รับบริการ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารของกรมพัฒนาท่ีดิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานภายใน ภายนอก เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป  
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะด้านเทคโนโลยดีิจทิัล เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ยกระดับประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลาง 
ยกระดับการบูรณาการข้อมูล 
และเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสรา้งนวัตกรรมดา้นการ
พัฒนาที่ดินสูเ่กษตร 4.0 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที ่6  
การยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทลั  
SMART LDD 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (ต่อ) 
 
 1. จ านวนช่องทางการสื่อสารกับ

ผู้เกี่ยวข้องในด้านงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมขึ น
จากเดิม  
(เพิ่มขึ น 2 ช่องทาง) 
2. จ านวนเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายในกรมฯ  
(1 เครือข่ายภายใน 1 ปี) 

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

1. ระยะเวลาที่ Training Roadmap ของ 
สายงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเสร็จสิ น  
(ภายในปี 2561) 
2. ระยะเวลาที่ระบบ Job Rotation ด าเนินการ
เสร็จสิ นและน ามาใช้ได ้(ภายในปี 2564) 
3. จ านวนองค์ความรู้ของสายงานหลัก  
(ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี) 

กลยุทธ์ที่ 1  ออกแบบแผนการพัฒนา 
(Training Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนบุคลากร
ให้เพิ่มทักษะและประสบการณ์หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามสามารถ
ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรบัภารกิจได้
เพิ่มขึ นตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 
 

1. ร้อยละของงานกองการเจ้าหนา้ที่ท่ีมีการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ (ร้อยละ 70 ภายในปี 2564) 
2. ร้อยละของบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถใช้ Software ได้อย่างน้อย 5 โปรแกรม 
ขึ นไป (ร้อยละ 70 ภายในปี 2561) 
3. จ านวนเอกสาร/รายงานของกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ Manual เป็นระบบ  
e-Report (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) 
4. ระยะเวลาที่ระบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพท่ีได้ท า
การทบทวนแล้ว และไดร้ับการอนุมัติให้น ามา
ด าเนินการได ้(ภายในปี 2562) 
5. ระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับสูงของบุคลากรที่เกีย่วข้อง (ภายใน 1 ปี
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ) 
6. ระยะเวลาที่ Hardware และSoftware ไดร้ับการ
พัฒนาเสร็จสิ น (ภายในปี 2564) 
7. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ี
สามารถใช้ได้บนระบบ IT (ร้อยละ 90) 

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

1. จ านวนองค์ความรู้ทีม่ี
ความส าคญัต่อภารกิจ/ยุทธศาสตร์
ของกรมฯ (2 องค์ความรู้/ปี) 
2. ร้อยละของหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องที่
ถูกบรรจุอยู่ใน e-Learning และ  
e-Training  (ร้อยละ 75) 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างระบบในการ
พัฒนาบุคลากรด้วยระบบ  
e-Learning และ e-Training 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลากหลาย
เพื่อรองรับภารกจิงานที่เพ่ิมขึ น 
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แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

“ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่กำรเป็น SMART LDD” 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และระบบสารสนเทศใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริหารจัดการด้านพัฒนาทีด่ินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ด้านภูมสิารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้รับบริการ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารของกรมพัฒนาท่ีดิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานภายใน ภายนอก เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป  
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะด้านเทคโนโลยดีิจทิัล เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ยกระดับประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลาง 
ยกระดับการบูรณาการข้อมูล 
และเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสรา้งนวัตกรรมดา้นการ
พัฒนาที่ดินสูเ่กษตร 4.0 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศำสตร์ที ่6  
การยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทลั  
SMART LDD 
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กลยุทธ์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (ต่อ) 
 
 1. จ านวนช่องทางการสื่อสารกับ

ผู้เกี่ยวข้องในด้านงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมขึ น
จากเดิม  
(เพิ่มขึ น 2 ช่องทาง) 
2. จ านวนเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายในกรมฯ  
(1 เครือข่ายภายใน 1 ปี) 

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

1. ระยะเวลาที่ Training Roadmap ของ 
สายงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเสร็จสิ น  
(ภายในปี 2561) 
2. ระยะเวลาที่ระบบ Job Rotation ด าเนินการ
เสร็จสิ นและน ามาใช้ได ้(ภายในปี 2564) 
3. จ านวนองค์ความรู้ของสายงานหลัก  
(ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี) 

กลยุทธ์ที่ 1  ออกแบบแผนการพัฒนา 
(Training Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนบุคลากร
ให้เพิ่มทักษะและประสบการณ์หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามสามารถ
ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรบัภารกิจได้
เพิ่มขึ นตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 
 

1. ร้อยละของงานกองการเจ้าหนา้ที่ท่ีมีการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ (ร้อยละ 70 ภายในปี 2564) 
2. ร้อยละของบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถใช้ Software ได้อย่างน้อย 5 โปรแกรม 
ขึ นไป (ร้อยละ 70 ภายในปี 2561) 
3. จ านวนเอกสาร/รายงานของกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ Manual เป็นระบบ  
e-Report (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) 
4. ระยะเวลาที่ระบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพท่ีได้ท า
การทบทวนแล้ว และไดร้ับการอนุมัติให้น ามา
ด าเนินการได ้(ภายในปี 2562) 
5. ระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับสูงของบุคลากรที่เกีย่วข้อง (ภายใน 1 ปี
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ) 
6. ระยะเวลาที่ Hardware และSoftware ไดร้ับการ
พัฒนาเสร็จสิ น (ภายในปี 2564) 
7. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ี
สามารถใช้ได้บนระบบ IT (ร้อยละ 90) 

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

1. จ านวนองค์ความรู้ทีม่ี
ความส าคญัต่อภารกิจ/ยุทธศาสตร์
ของกรมฯ (2 องค์ความรู้/ปี) 
2. ร้อยละของหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องที่
ถูกบรรจุอยู่ใน e-Learning และ  
e-Training  (ร้อยละ 75) 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างระบบในการ
พัฒนาบุคลากรด้วยระบบ  
e-Learning และ e-Training 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลากหลาย
เพื่อรองรับภารกจิงานที่เพ่ิมขึ น 
 



78
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน 
จัดหาระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบเกษตร
ดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ปรับปรุงระบบ 
Security เพื่อป้องกัน
การบุกรุกหรือการ
โจมตเีครือข่ายจาก
ภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 2  
ปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัต ิ
ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางด้านการพัฒนา
ที่ดนิ (LDD Portal) 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับ
มาตรฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ที่ 1  ผลักดันการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการ
พัฒนาท่ีดิน ในระดับพื นท่ี 
กลยทุธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทลัเพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรดิน 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้
บุคลากรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้ด้าน
การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยส าหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อให้
องค์การเป็น SMART LDD 
กลยุทธ์ที ่2  สร้าง Core 
Team ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับกอง/ส านัก 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ) 
 
 3. ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานของกรมฯ  
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
แผนงาน/โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
 

4. ร้อยละของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100) 
 

4. ร้อยละของจ านวนเวลา
เครื่องแม่ข่าย Downtime 
(ไม่มากกว่าร้อยละ 20) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายและแลกเปลีย่น
สารสนเทศ (ร้อยละ 85) 

2.ร้อยละของนักวิชาการ
ที่สามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาท่ีดิน  
(ร้อยละ 10) 
3 .ร้อยละของเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการ
พัฒนาท่ีดิน  
(ร้อยละ 65) 
 

4. ร้อยละของบุคลากร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
5. จ านวนหลักสูตรการ
เรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(อย่างน้อย 3 หลักสตูรต่อปี) 
6. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ระบบการเรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
(ไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี) 

3. จ านวนช่องทางการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของ 
ศทส. (อย่างน้อยจ านวน 3 
ช่องทาง) 
4. จ านวนระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(อย่างน้อย 2ระบบต่อป)ี 
5. จ านวนฐานข้อมูลที่
ผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการการก าหนด
นโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน  
(อย่างน้อย 5 ระบบต่อป)ี 
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อระบบ  
e-Service (ร้อยละ 85) 
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เป้ำประสงค์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ) 
 
 1. แผนการพัฒนาดิจิทัล

ของกรมพัฒนาที่ดินมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบเกษตรดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
2. ระบบสารสนเทศ
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 
3. องค์กรมีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความ
มั่นคงปลอดภยั 
2. ผู้รบับริการ
สามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง  
3. หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 

1. ระบบสารสนเทศมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศกับ
หน่วยงานทั งภายในและ
ภายนอก 
2. ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ผู้รบับริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
4. เป็นองค์การที่เปดิเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Government Open 
Data) 

1. หน่วยงานสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทลั และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พื นที่ได ้
2. นักวิชาการสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินได ้
3. เกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดจิิทัล 
และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินมีความรู้ ความ
เข้าใจจนสามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา
พื นที่ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพื นที่ได้ 

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
2. บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดินด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัให้กับ
เกษตรกรได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
3. เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูด้้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ศทส. มีความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2. ศทส. เป็นศูนย์กลางแห่ง 
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
3. กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้น า 
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการพัฒนาระบบบริหารจัด 
การภาครัฐ 
4. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลัประกอบการ
ตัดสินใจในการการก าหนด
นโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. กรมพัฒนาท่ีดินสามารถ
ยกระดับการให้บริการ  
e-Service แบบบูรณาการ 

1. ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าและเผยแพร่แผนการ
พัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของหน่วยงาน
ได้รับระบบสารสนเทศใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามการ
ร้องขอของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 50 ต่อป)ี 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของการ
ป้องกันการโจมตี
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
(ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของการ
ให้บริการตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA)  
(ร้อยละ 99.5) 

1. จ านวนระบบสารสนเทศท่ี
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศ (อย่าง
น้อย 3 ระบบ ต่อปี) 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศ  
(อย่างน้อย 5 หน่วยงานต่อป)ี 
3. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
(ระดับ 5) 
 
 

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรใน
ระดับพื นท่ี  (ร้อยละ 80) 

1. ระดับความรู้ความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร  
(ระดับ 4) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การอบรม  
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
น าเทคโนโลยีดิจิทลั 
ไปถ่ายทอด (ร้อยละ 80) 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การรับรองของโครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ITPE  
(ร้อยละ 100) 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน 
จัดหาระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบเกษตร
ดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ปรับปรุงระบบ 
Security เพื่อป้องกัน
การบุกรุกหรือการ
โจมตเีครือข่ายจาก
ภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 2  
ปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัต ิ
ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

กลยุทธ์ที่ 1  ผลักดันการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการ
พัฒนาท่ีดิน ในระดับพื นท่ี 
กลยทุธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทลัเพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรดิน 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้
บุคลากรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้ด้าน
การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยส าหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อให้
องค์การเป็น SMART LDD 
กลยุทธ์ที ่2  สร้าง Core 
Team ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับกอง/ส านัก 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ต่อ) 

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ) 
 
 3. ร้อยละของผลการ

ด าเนินงานของกรมฯ  
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
แผนงาน/โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
 

4. ร้อยละของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100) 
 

4. ร้อยละของจ านวนเวลา
เครื่องแม่ข่าย Downtime 
(ไม่มากกว่าร้อยละ 20) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายและแลกเปลีย่น
สารสนเทศ (ร้อยละ 85) 

2.ร้อยละของนักวิชาการ
ที่สามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาท่ีดิน  
(ร้อยละ 10) 
3 .ร้อยละของเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการ
พัฒนาท่ีดิน  
(ร้อยละ 65) 
 

4. ร้อยละของบุคลากร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
5. จ านวนหลักสูตรการ
เรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(อย่างน้อย 3 หลักสตูรต่อปี) 
6. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ระบบการเรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
(ไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี) 

3. จ านวนช่องทางการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของ 
ศทส. (อย่างน้อยจ านวน 3 
ช่องทาง) 
4. จ านวนระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(อย่างน้อย 2ระบบต่อป)ี 
5. จ านวนฐานข้อมูลที่
ผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการการก าหนด
นโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน  
(อย่างน้อย 5 ระบบต่อป)ี 
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อระบบ  
e-Service (ร้อยละ 85) 
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เป้ำประสงค์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ) 
 
 1. แผนการพัฒนาดิจิทัล

ของกรมพัฒนาที่ดินมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบเกษตรดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
2. ระบบสารสนเทศ
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 
3. องค์กรมีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความ
มั่นคงปลอดภยั 
2. ผู้รบับริการ
สามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง  
3. หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 

1. ระบบสารสนเทศมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศกับ
หน่วยงานทั งภายในและ
ภายนอก 
2. ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ผู้รบับริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
4. เป็นองค์การที่เปดิเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Government Open 
Data) 

1. หน่วยงานสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทลั และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พื นที่ได ้
2. นักวิชาการสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินได ้
3. เกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดจิิทัล 
และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินมีความรู้ ความ
เข้าใจจนสามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา
พื นที่ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพื นที่ได้ 

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 
2. บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดินด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัให้กับ
เกษตรกรได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
3. เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูด้้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ศทส. มีความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2. ศทส. เป็นศูนย์กลางแห่ง 
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
3. กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้น า 
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการพัฒนาระบบบริหารจัด 
การภาครัฐ 
4. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลัประกอบการ
ตัดสินใจในการการก าหนด
นโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. กรมพัฒนาท่ีดินสามารถ
ยกระดับการให้บริการ  
e-Service แบบบูรณาการ 

1. ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าและเผยแพร่แผนการ
พัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของหน่วยงาน
ได้รับระบบสารสนเทศใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามการ
ร้องขอของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 50 ต่อป)ี 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5) 
2. ร้อยละของการ
ป้องกันการโจมตี
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
(ร้อยละ 90) 
3. ร้อยละของการ
ให้บริการตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA)  
(ร้อยละ 99.5) 

1. จ านวนระบบสารสนเทศท่ี
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศ (อย่าง
น้อย 3 ระบบ ต่อปี) 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศ  
(อย่างน้อย 5 หน่วยงานต่อป)ี 
3. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
(ระดับ 5) 
 
 

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรใน
ระดับพื นท่ี  (ร้อยละ 80) 

1. ระดับความรู้ความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร  
(ระดับ 4) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การอบรม  
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
น าเทคโนโลยีดิจิทลั 
ไปถ่ายทอด (ร้อยละ 80) 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5) 
2. รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่าน
การรับรองของโครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ITPE  
(ร้อยละ 100) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมเป็นหน่วยงำนสนับสนุนเชิงยุทธศำสตร์ของกรมทีม่ีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ” 
 

วิสยัทัศน์ 

พันธกิจ 1. บริหารจัดการงานสารบรรณใหม้ีความถูกต้อง รวดเร็ว 
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
3. บริการงานกฎหมาย นิติกรรม และสญัญา 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1. พัฒนาบุคลากรของส านัก ให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
พฤติกรรม ตรงตามต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบัต ิ
2. พัฒนาบุคลากรด้านการเขียน
หนังสือราชการ 
3. จัดท าหลักสตูรฝึกอบรม 
4. ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
ตามหน่วยงานภมูิภาคในเรื่อง 
กฎหมาย กฎ ระเบยีบใหม่ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
5. ก าหนดหลักสตูรให้บุคลากร
เรียนรูด้้วยตัวเอง ตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิ
 

4. ยกร่างและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
5. บริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ดนิ 
6. อ านวยการและประสานราชการหน่วยงานต่างๆ 
 

1. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บและสบืค้นเอกสารราชการทีส่ าคัญในรปูแบบ Digital 
3. จัดท าคู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าคู่มือแสดงขั นตอนในการประสานงานระหว่างเครือข่ายกับกลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ ์
5. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาระบบเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เป็นเครือข่าย 
6. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นเครอืข่ายการประชาสัมพันธ์ 
7. ออกแบบระบบ/ขั นตอนประสานงานระหว่างเครือข่ายของหน่วยงานภายในกรม 
8. จัดตั งกลุ่มLine ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) พด.ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
9. วางแผนปฏิบัติการประชาสมัพนัธ์ 
10. ศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งเครือข่าย 
 

11. จัดเตรียมระบบของพิพิธภัณฑ์ดินในการรองรับกับการ
เข้าร่วมเครือข่าย 
12. ศึกษาวิธีการน าเสนอการสื่อสารแบบ Interactive 
13. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงโดยใช้เทคนิค
และวิธีการน าเสนอที่ทันสมัย (แบบ Interactive ) 
14. พัฒนา Hardware และ Software ของ สลก. ที่มี
ความส าคญัต่อการบรรลุเปา้หมายในภารกิจ 
15. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ ขั นตอนในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 
16. จัดท าคู่มือปฏบิัติงาน     
17. ยกร่าง พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน     
18. จัดท ากฎหมายอนุบัญญัต ิ
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ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ต่อ) 
 
 1. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1 ระบบ ภายในปี 2562) 

2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1 ระบบ ภายในปี 2562) 
3. ระยะเวลาที่คู่มือเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ จดัพิมพ์เสร็จสิ น 

(ภายในปี 2561) 
4. ระยะเวลาที่จะจดัท าคู่มือแสดงขั นตอนในการประสานงานระหว่างเครือข่ายกับ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสมัพันธ์เสร็จสิ น (4 เดือน) 
5. ระยะเวลาที่หลักสูตรออกแบบเสร็จสิ น (4 เดือน) 
6. ระยะเวลาการฝึกอบรมให้แก่เครือข่ายเสร็จสิ น (ภายใน 6 เดือน) 
7. ระยะเวลาที่สามารถก าหนดขั นตอนในการประสานเครือข่ายภายในกรม (2 เดือน) 
8. ร้อยละความส าเร็จของการปฏบิัติการข่าวสาร (ร้อยละ 80) 
9. ระยะเวลาที่สามารถจดัท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เสร็จสิ น (ภายใน 2 เดือน

แรกของปีงบประมาณ และสามารถปรับเปลีย่นแผนให้ทันกับสถานการณ์) 
10. ระยะเวลาทีส่ามารถส่งรายงานการศึกษาเง่ือนไขในการเข้าร่วมเครือข่ายแก่

ผู้บังคับบัญชา (ภายใน 6 เดือน) 
11. ระยะเวลาทีร่ะบบต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ดินพร้อมรองรับกับการเข้าร่วมเครือข่าย 

(ภายใน 1 ปี) 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนา (ร้อยละ 75) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการเขียน
หนังสือราชการ (ร้อยละ 75) 
3. ระยะเวลาที่หลักสูตร ฝึกอบรม
จัดท าแล้วเสร็จ (ภายในป ี2561) 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในภูมิภาคทีผ่่านการฝึกอบรม 
หลักสตูรเกีย่วกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน  
(ภายในปี 2561 ร้อยละ 70) 
5. จ านวนหลักสูตร (6 เรื่อง) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและพฤติกรรมตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทักษะด้านการ
เขียนหนังสือราชการของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานภมูิภาค 
ให้มีความรูเ้รื่อง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสรา้งระบบการ
เรียนรูด้้วยตัวเองของบุคลากรผา่น
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมยัและครอบคลุมการปฏิบตัิงานของหน่วยงานทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการจดัเก็บและสบืค้นเอกสารราชการที่ส าคัญในรูปแบบ Digital 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างกลไกในการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กลยทุธ์ท่ี 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ ์
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างระบบเครือข่ายด้านปฏิบัติการข่าวสาร(IO) 
กลยุทธ์ที่ 6  จัดท าแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑด์ินเช่ือมต่อกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
กลยุทธ์ที ่8  พัฒนาระบบการน าเสนอแบบ Interactive ภายในพิพิธภัณฑด์ิน 
กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนา จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สลก. ให้ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 10  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนากฎหมายและอนุบัญญัต ิ
 

12. ระยะเวลาในการออกแบบการน าเสนอที่ใช้ในการ
สื่อสารและใหค้วามรูโ้ดยใช้ระบบสารสนเทศแบบ 
Interactive (ภายในปี 2562) 

13. ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัด
แสดงโดยใช้เทคนิคและวิธีการน าเสนอที่ทันสมัย 
(แบบ Interactive ) (ภายในป ี2563) 

14. ระยะเวลาที ่ Hardware ไดร้ับการพัฒนาเสร็จสิ น
(ภายในปี 2562) 

15. ระยะเวลาที ่ Software ได้รบัการพัฒนาเสร็จสิ น 
(ภายในปี 2563) 

16. ระยะเวลาทีไ่ด้ข้อสรุประเบียบการปฏิบตัิงานท่ีมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (จ านวน 6 เรื่อง) 

17. ระยะเวลาที่คูม่ือปฏิบัตสิามารถเผยแพร่ได ้(ปี 2561) 
18. ระยะเวลาที่ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน มีผลใช้บังคับ (มี.ค. 62) 
19. ระยะเวลากฎหมายอนุบัญญตัิมีผลบังคับใช้ (ธ.ค. 62) 

กลยุทธ์ 
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แผนกลยุทธ์กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างภาวะผู้น า
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คดินอกกรอบ 
สื่อสารท าความเข้าใจ เกดิการยอมรับ
ทั่วทั งองค์การ 

 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

“ยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรขององค์กำรสู่ควำมเปน็เลิศด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1. ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ภารกิจกรมพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรม 
2. ก าหนดกรอบการประเมินผลตวัชี วัดการปฏิบัตริาชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของกรมและกระทรวง  
3. ศึกษา วิเคราะห์จัดท าแผนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) รวมทั งติดตามประเมนิผลและจดัท ารายงาน  
4. ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินตามภารกิจของกรมเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พร้อมทั งสนับสนุนการขอรับรางวลัเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
5. ทบทวน วิเคราะห์บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพฒันาระบบบรหิารราชการของกรมแก่หน่วยงานในกรมและประสานพร้อมสรา้งเครือข่ายการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก 
7. เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการแกผู่้บริหารกรม เพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับองค์การสู่
ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการองค์การตามระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

1. องค์การมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

2. เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ (Learning 
Organization) 

3. บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4. องค์การมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ

ท างานอย่างมีความสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความพร้อมของ
องค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1. ระบบงานขององค์การสามารถผลักดัน
ผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร ์

2. โครงสร้างองค์การมคีวามสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรม และบรบิทที่
เปลี่ยนแปลง 

3. ระบบบริหารราชการเป็นองค์การแบบมี
ส่วนร่วม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการ
พัฒนาระบบบริหาร 

1. ระบบการบรหิารราชการสามารถ
สนับสนุนให้องค์การเกิดการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 

2. บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีความสุข 

3. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานแบบ
มืออาชีพ และไดร้ับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายในองค์การ 
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กลยุทธ ์

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

แผนกลยุทธ์กลุม่พัฒนำระบบบริหำร (ต่อ) 
 
 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ผู้น าองค์การ (ร้อยละ 85) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
น าองค์การ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลศิ 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับให้
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (3 เรื่อง/ปี) 

2. ร้อยละองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการ
บริหารจดัการภาครัฐ (ร้อยละ 50) 

3. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
(อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน) 

4. ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
การท างาน (ร้อยละ 85) 

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

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ระบบงานให้สามารถผลักดันการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
โครงสร้างองค์การมีความสอดคลอ้งกับ
ภารกิจของกรม และบรบิทที่
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 100)  

3. จ านวนหน่วยงานเข้ามามสี่วนรว่มใน
การบริหารราชการกรมฯ (2 หน่วยงาน 
เอกชน/ภาครัฐ) 

กลยุทธ์ที่ 1 การวางระบบงาน (Work 
System) ขององค์การเพื่อเชื่อมโยง
กระบวนงานหลักและกระบวนการ
สนับสนุน ให้สอดคล้องและบรรลเุป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสรา้ง 
บทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมระบบบรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

1. ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนให้
องค์การเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละ 100) 

2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีความสุข (ร้อยละ 100) 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ (ร้อยละ 100) 

4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมฯ 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี  
(ร้อยละ 90) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารสามารถ
สนับสนุนให้องค์การเกิดการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในองค์การให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 3 เสรมิสร้างศักยภาพให้
บุคลากรมีการท างานแบบมืออาชีพ 
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แผนกลยุทธ์กลุม่ตรวจสอบภำยใน 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน  (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคณุภาพของกระทรวงการคลัง 

กลุ่มตรวจสอบภายในมรีะบบการบริหารจดัการงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ์ 

“สร้ำงควำมเชื่อมั่น เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ เพ่ือพัฒนำองค์กรให้โปร่งใส” วิสัยทัศน์ 

ตัวชี วัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

พันธกิจ มุ่งเสรมิสร้าง สนับสนุนใหม้ีการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุเพื่อให้การด าเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล
และช่วยเพิ่มคณุค่าให้กับหน่วยงาน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายในระดับสากล 

 

ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัตงิานเป็นท่ีน่าเชื่อถือ และมีคณุภาพตามสายงานวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ (รอ้ยละ 100) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อผูต้รวจสอบภายใน (ร้อยละ 80) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นมาตรฐาน 
อย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรฐานสากล 



 

 ๑. ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 ๒. ส�านักเทคโนโลยีการส�ารวจและท�าแผนที่ 
 ๓. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
 ๔. ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 ๕. กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
 ๖. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
 ๗. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 ๘. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
 ๙. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 
 ๑๐. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
 ๑๑. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
 ๑๒. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
 ๑๓. ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

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

แหล่งข้อมูล

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

จัดทำาโดย

 นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

 นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
 นางสาวสิริกุล  ศิริพรกุลทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวสุมาลี  อัตเจตะนะ  เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวศรีมณี  นิลพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน  กองแผนงาน
 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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