คํานํา
กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม การสํ า รวจและจํ า แนกดิ น การกํ า หนดบริ เ วณการใช้ ที่ ดิ น การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า
การปรั บ ปรุง บํ า รุ ง ดิ น การผลิ ต แผนที่ แ ละทํา สํา มะโนที่ดิ น การให้ บ ริ ก ารและถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร และให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่ง กรมฯได้ดํา เนิน การพัฒ นาเพื่อแก้ไขปัญ หาทรัพ ยากรที่ดิน โดยวางแผนยุท ธศาสตร์เ พื่อ เตรีย ม
การรับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ
สําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์ในครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรที่ดินใน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้น “เกษตรกร”
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน โดยให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่ม
เกษตร เพื่อผลักดันให้สามารถดําเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง
จากแผนพั ฒ นาที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ เ กษตรกรสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อั น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น
ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ดั ง นั้ น ในปี 2558 ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปี 2559 กรมฯ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง การจั ดทํายุท ธศาสตร์ ก รมพัฒนาที่ดิน จํานวน 4 ครั้ ง เพื่อระดมความคิดเห็ นต่างๆ และจัด
ประชุ ม สั ม มนาประชาพิ จ ารณ์ ทั้ ง หมด 4 ภาค ประกอบด้ ว ย บุ ค คลภายในและภายนอก รวมถึ ง
เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานและจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมฯ และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ตามผลการระดมความคิดเห็นระดับภาค
และจากคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน จนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์
พร้อมนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานต่อไปในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร "ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน" ที่จัดทําขึ้น
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป และขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทํายุทธศาสตร์กรมฯ และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทาง
และแนวทางพัฒนาด้านทรัพยากรที่ดินซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาภาคเกษตรและการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต
กรมพัฒนาทีด่ ิน
มกราคม 2560

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์รฐั บาล ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- อํานาจหน้าที่
- ค่านิยมองค์กร
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์
- การขับเคลือ่ นงานของกรมพัฒนาที่ดนิ (S-Curve) ในแผน 20 ปี ของกรมพัฒนาที่ดนิ
- เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจ
จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดนิ เชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟืน้ ฟูปรับปรุงดิน
และอนุรกั ษ์ดินและน้ํา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กบั หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี
เครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์รัฐบาล แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ นิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ : ภาคการเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมี
คุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดนิ
ใ ว่ งแผนพฒนาฯ
ในช่
ั
ฉบบที
ั ี่ 12 (พ.ศ.2560
(
- 2564))
วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

แผนบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ยุทธศาสตร์์ที่ 1
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์์ที่ 2
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพมประสทธภาพการบรหาร
เพิ
่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน ด้วยการ
สํารวจ จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็น
ระบบ

ยุทธศาสตร์์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุอปทาน
ปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพมความสามารถในการ
เพิ
่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์์ที่ 4
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 9
การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดวยเทคโนโลยและนวตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลและยั
อยางสมดุ
ลและยงยน
่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหิ ารจััดการทรััพยากรดิิน
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วย
การฟื้นฟูปรับปรุงดินและ
อนุรักษ์ดนิ และน้ํา

ศพก.

แปลงใหญ่

ธนาคารสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์์ที่ 6
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สรางและพั
ัฒนาความ
้
เข้มแข็งให้กับหมอดิน
อาสา เกษตรกร ภาคี
เครือข่าย

เป้า้ หมายทีี่ 2 ลดต้้นทุนการผลิิต และยกระดับั มาตรฐานสินิ ค้า้ เกษตร เพือ่ื เพิมิ่ โอกาสในการแข่
โ ใ
ง่ ขันั และการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
Zoning by Agri-Map

ยุทธศาสตร์์ที่ 5
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การต่างประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พััฒนาและถายทอด
่
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พััฒนาองคกร
์
สู่ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาที่ดิน

เป้า้ หมายทีี่ 3 พััฒนาศัักยภาพเกษตรกรให้
ใ เ้ ข้ม้ แข็ง็
และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่

แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ :

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

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การสํ า รวจ วิ เ คราะห์ จํ า แนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น
วางแผนการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยพิ จ ารณาปั จ จั ย ทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิ ต ของดิ น โดยให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและยาวนาน

การมีส่วนร่วม

:

ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ หมอดิ น อาสา หมอดิ น น้ อ ย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และ
การเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน
ผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาที่ดินและนําไปพัฒนาต่อยอด มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างกว้างขวาง
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พันธกิจ
1. สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น และส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้
เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดิน เพื่อกําหนดแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมทั้งกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟูปรับปรุง
บํารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการพั ฒ นาที่ดิ น สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพือ่ ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

อํานาจหน้าที่
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ ก ษา สํ า รวจ วิ เ คราะห์ แ ละจํ า แนกดิ น เพื่ อ กํ า หนดนโยบายและวางแผนการใช้ ที่ ดิ น
การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการ
ปนเปื้ อ นของสารเคมี หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด การกํ า หนดเขตอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า รวมทั้ ง ติ ด ตาม
สถานภาพการใช้ที่ดิน
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4. ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและอื่นๆ

3

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

ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน คือ THAI LDD
THAI LDD คือ

T เชื่อมั่น

H สุขสันต์

A สําเร็จ

L เรียนรู้

D พัฒนา

D ปิติยินดี

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

I บูรณาการ

คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ
คนในองค์กรทํางานอย่างมีความสุข
คนในองค์กรทํางานได้ประสบผลสําเร็จ
คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
L = Learning
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
D = Developing
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
D = Delighting
เป็นองค์กรแห่งความปิติยินดี เข้ามาในกรมฯ แล้วมีความสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดิน
และน้ํา
4. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินโดยการสํารวจ จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินสําหรับใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกร หมอดินอาสา เครือข่ายด้านการพัฒนา
ดิน และสถาบันเกษตรกร ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาดิน โดยให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
6. เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่คู วามเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน (S-Curve) ในแผน 20 ปีของกรมพัฒนาที่ดิน
การพัฒนา
ด้านทรัพยากรดิน

1. ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน
และใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เหมาะสม

2. รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
และวางรากฐานการ
ปฏิฏรูปการเกษตร

ปีที่ 1-5
เกษตรกรสามารถ
ทําการเกษตรได้
ตามความ
เหมาะสมของดิน

2559
ปีแห่งการลดต้นทุน
และเพิ่มโอกาสในการ
และเพมโอกาสในการ
แข่งขัน
พ.ค.2557

ต.ค. 2559

2570-2574
2565-2569
ปีที่ 6-10
เกษตรกรสามารถ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้

ปีที่ 11-15
เกษตรกรมีรายได้
เกษตรกรมรายได
ที่มั่นคงและหลุด
พ้นจากกับดัก
ความยากจน

2575-2579
ปีที่ 16-20
เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตร
ํ
สมัยใหม่ได้ทันต่อ
การแข่งขันใน
การตลาดโลก

3. ปี 2560-2579 แผนปฏิฏรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 20 ปี
4. ปี
2560

ก่อนปี 2557

ดิดนอุ
นอดมสมบรณ์
ดมสมบูรณ ผลผลตเพม
ผลผลิตเพิ่ม เกษตรกรมรายได
เกษตรกรมีรายได้
มั่นคง และทรัพยากรที่ดนิ มีการใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ภายใน 20 ปี

วางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพฒนา
ด้านการเกษตร

256 2564
2560-2564

1

ปีปแหงการ
แห่งการ
ยกระดับ
มาตรฐาน
การเกษตร
สู่ความ
ยั่งยืน”
ต.ค. 2560

การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
1. งานตามนโยบาย รมว.กษ. และงานตามแผนบูรณาการภาคการเกษตร
2. งานตามภารกิจ (Function)
3. งานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ํ้า
4. งานตามแผนบูรณาการงานวิจัย
5. งานตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
6. งานตามแผนบูรณาการข้าวครบวงจร (โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด)
7. งานด้านการต่างประเทศ (งาน ASP และ UNCCD)
ก.ย.2579

เวลา

เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (2560-2564)

: เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้ตามความเหมาะสมของดิน

ระยะ 10 ปี (2565-2569)

: เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรได้

ระยะ 15 ปี (2570-2574) : เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน
ระยะ 20 ปี (2575-2579) : เกษตรกรสามารถทําการเกษตรสมัยใหม่ได้ทันต่อการ
แข่งขันในการตลาดโลก

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

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

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

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

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
3.2 ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับตําบล ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร
สําหรับใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่ทางการเกษตรได้อย่ างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตรและเพิ่มรายได้
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3.4 พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/สํารวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้

เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําและทันสมัย
3.5 สร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลางเพื่องานพัฒนาที่ดิน (LDD One Map)
4.2 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์แผนการใช้ที่ดิน
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ที่ดินให้มีความแม่นยําและทันสมัย
4.4 ประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ที่ดินในการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน
4.5 จัดทําฐานข้อมูลในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1.3 เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย สํ า หรั บ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้
2. ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
2.2 ร้ อยละของผลงานวิ จั ยที่ สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในภาคการเกษตรอย่ างเป็ น
รูปธรรม
2.3 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมด้ านการพั ฒนาที่ ดิ นที่
เกษตรกรนํ าไปปฏิ บั ติ ได้ ง่ ายลงทุ นต่ํ า เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต ลดต้ นทุ นการผลิ ตทาง
การเกษตร
3.2 การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและ
สามารถ นําไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
3.3 บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ให้มีการจัดเก็บและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ช าการให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในลักษณะองค์รวม
4.2 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแต่ละด้าน เพื่อสร้างผลงานวิจัยในเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
4.3 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย และเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยัง่ ยืนด้วยการฟื้นฟู
ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ํา
ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 เพื่อส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบํารุงดินให้เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
แพร่หลาย
1.3 เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเกิ ด การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินได้รับการถ่ายทอดสู่เกษตรกรตาม
เหมาะสมกับพื้นที่
2.2 จํานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มขึ้น
2.3 ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูปรับปรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ง่ายต่อการปฏิบัติ
3.2 พัฒนาคู่มือด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดินทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
3.4 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ในพื้ น ที่ทํ า การเกษตรอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 จัดทําคลังความรู้การปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
4.2 ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย
4.3 การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาของดิน
4.4 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

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

16

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

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เป็นสากล
1.2 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
ภารกิจกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA Version 2.0
2.2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA Version 2.0
จากสํานักงาน ก.พ.ร.
2.3 ร้อยละความสํา เร็จ ในการปรั บปรุง โครงสร้ างบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
4.2 ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตาม
กรอบการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.3 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (Strategy Map)

ประสิทธิผล

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
เพมประสทธภาพการบรหารจดการทรพยากร
ดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห์ดนิ และ
วางแผนการใช้ที่ดนิ อย่างเป็นระบบ

คุณภาพ

มิติที่ 2

มิติที่ 1

ยุทธศาสสตร์

วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม

เป็นองค์กรในด้านการพัฒนาที่ดินให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์

เกษตรกรยอมรับคําแนะนํา
ด้านการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

เกษตรกรสามารถนําผลวิเคราะห์
ดิน น้ํา พืช ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานและนักวิชาการภายนอก
ยอมรับข้อมููลการสํารวจและจําแนก
ดิน และนําไปพัฒนา
ต่อยอด

เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานและนักวิชาการ
ภายนอกยอมรับข้อมููลผลการ
วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และนําไป
พัฒนาต่อยอด

ประสิทธิภาพ

ได้ระบบฐานข้อมูลดินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดินให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้งานได้
ง่าย

มิติที่ 3

พัพฒนาและ
ฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินให้
มีความถูกต้อง
ครอบคลุมและ
เป็นปัจจุบัน

พัพฒนาและ
ฒนาและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การจัดทํา
แผนการใช้
ที่ดินให้
ครอบคลุมและ
รวดเร็ว

พัฒนาระบบการจัดทําแผนงานและระบบการ
ติดตามประเมินผลไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

พัฒ
ฒนาองค์กร

งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาดินถูกนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้

เกษตรกรนําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร

พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับ
การปรับปรงง
การปรบปรุ

มิติท่ี 4

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
เพมความสามารถในการแขงขนภาค
การเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม

ประเมินผลโครงการให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อการดําเนินกิจกรรมของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มคี วาม
ถูกต้องและทันสมัย

ได้ข้อมูล
แผนการใช
ผนการใช้
ที่ดินที่ใช้
งานได้ง่าย

ให้ได้ผลการวิเคราะห์
ดินิ นํา้ํ พืชื รวดเร็ว็
ตามคูม่ ือประชาชนทัน
ตามความต้องการ
นําไปใช้ประโยชน์

พัพฒนาผลการ
ฒนาผลการ
วิเคราะห์ดินให้
ถูกต้องตาม
มาตรฐานและ
พัฒนาชุด
ตรวจสอบดินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ดิน

บรหารจดการทรพยากรดนอยาง
บริ
หารจัดการทรัพยากรดินอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู
ปรับปรุงดิน และอนุรกั ษ์ดินและน้ํา

นักวิชาการและนักวิจัยภายนอกได้รับ
ความรู้และนําข้อมูลผลงานวิจัยของกรม
ไปใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถนํามาตรการอนุรักษ์ดิน
ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร

หน่วยงานทั้งในและ/หรือ นอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนยอมรับและนํา
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน์

เกษตรกรได้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่การเกษตร

เกษตรกรสามารถนําผลสําเร็จจาก
งานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาพื้นที่
ความต้องการของเกษตรกรและให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

พัพฒนาแหลงนาใหมความถู
ฒนาแหล่งน้ําให้มคี วามถกต้
กตอง
อง
ตามหลักวิชาการและเหมาะสม
กับสภาพพืน้ ที่
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
พืน้ ที่และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

เกษตรกร ใช้
ใ ป้ ระโยชน์
โ ์จากระบบอนุรักษ์์
ดินและน้ํา ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร

เกษตรกรยอมรับการอนุรักษ์ดินและน้ํา

ได้รับความรู้และ
พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสมกับการทํา
การเกษตร

เกษตรกรใช้ประโยชน์
จากการฟื้นฟูปรับปรุง
ดิน ให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะสมกับ
การทําการเกษตร

วิวจยและพฒนา
จัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพและ
การจัดการดิน ด้านการ
ปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง
ลดต้นทุนการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย

การบริหาร
จัดการ
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ด้าน กฎหมายและระเบียบให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน GIS การ
พัฒนาที่ดินให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
เพื่อให้บริการบนระบบ WMS

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การพัฒนาที่ดินให้
ครบถ้วนและครอบคลุมใน
ทุกมิติ

พัพฒนาระบบการ
ฒนาระบบการ
เบิกจ่ายเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เจาหนาทสามารถนาความรู
เจ้
าหน้าที่สามารถนําความร้
ไปใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง

ปรบปรุ
ปรั
บปรงกระบวนการเผยแพร่
งกระบวนการเผยแพรและ
และ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีข้อมูลข่าวสารด้าน
การพัฒนาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง ทันเวลา เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

ปรบปรุ
ปรั
บปรงระบบเทคโนโลยี
งระบบเทคโนโลย
สารสนเทศและเครือข่าย
เพื่อรองรับ Internet of
things (IOT)

เกษตรกรมีการฟื้นฟู
ปรับปรุงดิน ให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมพนททา
เกษตรกรมี
พื้นที่ทํา
การเกษตร ที่มคี วาม
อุดมสมบูรณ์ และเกิด
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

พัฒนาองค์กรส่
พฒนาองคกรสู
ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาที่ดิน

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พฒนาและถายทอดเทคโนโลย
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพืน้ ฐาน
การมีส่วนร่วม

เป็นองค์กรที่มี
เครือข่ายเข้มแข็ง

ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทํา
ให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง

ได้ความรู้และนําข้อมูลผลงานวิจัยของกรมฯไป
ประยกต์
ประยุ
กตใชได
ใช้ได้

พัพฒนางานวจยและ
ฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินให้สอด
คล้องกับสภาพปัญหา
พืน้ ที่ความต้องการของ
เกษตรกรและให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม

สร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
สรางและพฒนาความเขมแขง
ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร
และภาคีเครือข่าย

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูงและมีประสิทธิภาพ

เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

เครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง และสามารถนําเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับ
ภาคีเครือข่ายได้

กลุ่มเกษตรกรทําการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลผลิตที่
ปลอดภัยจากสารเคมี

เกษตรกรได้รับผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น
เพมขน

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร
ประโยชนทดนเพอการเกษตร

เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตร และสามารถลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร

มีองค์ความรู้/ทักษะการฟื้นฟูปรับปรุงดิน ที่
เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร

พัฒนารูปแบบการสร้าง
เครืือข่่ายให้
ใ เ้ ป็็นทีี่ยอมรับั ใใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

ได้องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ทีดี่ ิน

ได้เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน ที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่การเกษตร

ได้รูปแบบการสร้างเครือข่าย
ไปขยายผล

มีความรู้/ทักษะการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

พัพฒนาองคความรู
ฒนาองค์ความร้ด้าานการปรบปรุ
นการปรับปรงง
บํารุงดิน ที่ถูกต้องและเกษตรกร
สามารถนําไปปฏิบัตไิ ด้
ส่งเสริมและติดตามการใช้วัสดุ
ปรับปรุงดิน/พืชปุ๋ยสด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคูม่ ือ

พัพฒนาเทคโนโลย
ฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้สามารถนําไป ใช้
ประโยชน์ได้
เหมาะสม และให้
เกษตรนําไปพัฒนา
ในพื้นที่ทาง
การเกษตร

เสริมิ สร้า้ งและพััฒนา
ศักยภาพของ
เกษตรกรและภาคี
เครือข่ายให้มีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดิน

ปรบปรุ
ปรั
บปรงขั
งขนตอน
้นตอน
การให้บริการ
งานพัฒนาที่ดิน
ให้มคี วามรวดเร็ว
และสะดวกต่อ
ผู้รับบริการ

ส่สงเสรมให
งเสริมให้
เกษตรกรมี
ส่วนร่วมด้าน
การพัฒนา
ที่ดิน

สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น IDP การวิเคราะห์ Workload/ Training Road Map เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ
เพิ่มความผูกพันในองค์กร

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐขององค์กรด้วย
เครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เป็นสากล

พัฒนาระบบการประเมินผล
ที่สะท้อนผลลัพธ์ของการ
ดําเนินงานจริงขององค์การที่
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ปรับปรุงโครงสร้างบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานให้สอด
คล้องและเหมาะ สมกับ
ภารกิจกรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป

พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุบคคลให้
คคลใหครอบคลุ
ครอบคลมและเป็
มและเปนน
ปัจจุบันเพื่อให้สามารถนําไปใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลสาร
สนเทศขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัพฒนาการจดการความรู
ฒนาการจัดการความร้
ให้กับบุคลากรโดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และ
การสร้างช่องทางการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

ส่สงเสรมและสนบสนุ
งเสริมและสนับสนนน
องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
องค์การให้แก่บุคลากรใน
องค์กร

จัจดฝกอบรมและศกษา
ดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ(เกษตรกร)

พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจํา
สมรรถนะประจา
ตําแหน่งเพื่อให้บุคลากร
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย

ภาพแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร
ศส ์

แนวทาง/
มาตรการ

พัฒนาที่ดนิ ให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม
สนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ด้านการ
พัฒนาที่ดนิ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ
ตามแนวพระราชดาร
ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ
ใช้ประโยชน์ท่ดี ินได้ในระยะยาว

เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้าน
การพัฒนาที่ดนิ และส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ ให้
เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม
สามารถนําไปถ่ายทอด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงงสดกั
เกดประโยชนสู
สุดกบเกษตรกร
บเกษตรกร
งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาดินถูกนําไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น

พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสํารวจ
วิเคราะห์ และจําแนกดิน เพื่อกําหนด
แผนการใช้ที่ดนิ พร้อมทั้งกําหนดเขตการใช้
ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้าน
ต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้
เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
เหมาะสมกบศกยภาพของดน
ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทําให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตรลดลง

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการ
พัฒนาที่ดนิ โดยการอนุรักษ์ดนิ
และน้ํา การฟืน้ ฟูปรับปรุงบํารุงดิน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
ทดนไดอยางยงยน
องค์กรมีเครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินที่มีความ
เข้มแข็งเพิม่ ขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการสํารวจจําแนกดิน
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ท่ดี ินอย่าง
เป็นระบบ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุุล
และยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและน้ํา

สร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคี
เครือข่าย

พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

การสํารวจจําแนกดิน
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมี
ความเหมาะสมกับความตองการของ
เกษตรกร สามารถนาไปใชประโยชนไดงาย
สามารถนําไปใชประโยชนไดงา ย
และสะดวก
2) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรดินใหมคี วามถูกตอง เหมาะสม
และครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกชนิดพืช
3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ด้าน
ข้อมูลดินและการพัฒนาที่ดิน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การวิเคราะห์ดิน นา
การวเคราะหดน
น้ํา พื
พชช
1) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหดิน น้าํ พืช ให
ตรงตามความตองการของเกษตรกรในการ
นําไปใชประโยชน
2) ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ
วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับบริการ
สามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย
การจัดทําแผนการใช้ที่ดิน
1) สงเสรมและพฒนาศกยภาพเกษตรกรดาน
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดาน
การวางแผนการใชทดี่ ิน
2) สงเสริมการใชแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ ิน
ระดับตําบล ในศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีดา น
การพัฒนาทีด่ ิน
3) เสริมสรางองคความรูด า นการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร
สําหรับใชประโยชนในพื้นที่ทางการเกษตร
ไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิม่ ผลผลิตทาง
ไดอยางเหมาะสมเพอเพมผลผลตทาง
การเกษตรและเพิ่มรายได
4) พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/สํารวจแผนที่
การใชทดี่ ินใหใชระยะเวลาลดลงโดยใช
เทคโนโลยีที่มคี วามแมนยําและทันสมัย
5) สรางแบบจําลองในการวิเคราะหคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน
อนาคต

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนําไป
ปฏิบัตไิ ด้ง่ายลงทนต่
ปฏบตไดงายลงทุ
นตาํา เพอเพม
เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
2) การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรมและสามารถ นําไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
3) บริหารจัดการข้อมูลด้าน
งานวิจัย และเทคโนโลยี
งานวจย
และเทคโนโลยดานการ
ด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมให้มี
การจัดเก็บและเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

การฟื้นฟูปรับปรุงดิน
1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟู
ปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และงายตอการปฏบต
วชาการ
และง่ายต่อการปฏิบัติ
2) พัฒนาคู่มือด้านการฟื้นฟูปรับปรุง
ดินทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน
การฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินการ
ปรับปรงบํ
ปรบปรุ
งบารุ
ารงดิ
งดนในพนทการเกษตร
นในพื้นที่การเกษตร
อย่างต่อเนื่อง
การอนุรักษ์ดินและน้ํา
1) พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ
2) ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
3) จดทาระบบอนุ
จัดทําระบบอนรัรกกษดนและนา
ษ์ดินและน้ํา ให
ให้
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
5) พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม
กับสภาพพืน้ ที่

1) สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง และสามารถ
เขมแขง
นําเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินไปถ่ายทอด
ให้กับภาคีเครือข่ายได้
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินให้เป็น
ตามหลักวิชาการให้เป็น
เกษตรกรมืออาชีพ
(smart farmer)
3) เสริมสร้างความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและขยาย
ผลการทําการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้มคี วามถกต้
ใหมความถู
กตอง
อง
ทันสมัยและ
ครอบคลุมการ
นําไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
ถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรและ
เครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดิน
2) สนบสนุ
สนับสนนความร่
นความรวมมอ
วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
3) เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการเกษตรที่เป็น
ดานการเกษตรทเปน
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เกษตรกรสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ที่ทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและ
ปลอดภัยจากสารเคมี
ปลอดภยจากสารเคม

พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร
หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดนิ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดําเนินชีวติ
และยกระดับศักยภาพชมชน
และยกระดบศกยภาพชุ
มชน ใหเขมแขง
ให้เข้มแข็ง

องค์กรมีบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะสูง
และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากขึ้น

พัฒนาองค์กร
เพื่อให้เป็น
องค์กรที่เป็น
เลิศด้านการ
พัฒนาที่ดนิ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมี
การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น

พัฒนาองค์กรสูู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทีด่ ิน

ด้านการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล
1) มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทําแผนงาน การติดตามงาน และประเมินผลโครงการของกรมฯ
3) พฒนาบุ
พัฒนาบคลากรของกรมฯ
คลากรของกรมฯ ให้
ใหมความรู
มคี วามร้ความเข้
วามเขาใจ
าใจ สามารถเชอมโยงงาน
สามารถเชื่อมโยงงาน และนาไปปฏบตไดสอดคลองกบสถานการณ
และนําไปปฏิบัตไิ ด้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านการบริหารงบประมาณ
1) พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบทานกับการใช้จ่ายเงินใน
ระบบ GMFIS ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรวมทัง้ เป็นการควบคุมในแต่ละผลผลิต
กิจกรรม/โครงการ
2) จัดทําคูม่ ือการจัดทําใบสําคัญการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ
ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) พฒนาความรู
พัฒนาความร้ดานกฎหมายกฎระเบยบใหกบบุ
้านกฎหมายกฎระเบียบให้กับบคลากรทราบและนํ
คลากรทราบและนาไปปฏบตได
าไปปฏิบัติได้
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1) พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)นําเสนอข้อมูลเชิงพืน้ ที่เพื่อให้บริการบนระบบ Web Map Service
3) วางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกสํานักงาน
4) วางระบบ Security เพอปองกนการบุ
เพื่อป้องกันการบกรกหรื
กรุกหรอการโจมตเครอขายจากภายนอก
อการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก
5) โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้เข้าสู่มาตรฐาน ICT
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้สอดคล้องกับ JD
2) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
3) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ
4) จัดทําแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6) จดทาการแลกเปลยนเรยนรู
จัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนร้ และสรางชองทางการเรยนรู
และสร้างช่องทางการเรียนร้ให้หกบบุ
กับบคลากร
คลากร เพอสรางองคความรู
เพื่อสร้างองค์ความร้จากการปฏบตงานและพฒนา
ากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี และ 5 ปี
ของกรมพัฒนาทีด่ ิน

30

แผนแม่บทระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์รัฐบาล :
1. วิสัยทัศน์กระทรวง :
2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
…………………………………………………………………..
3.แผนแม่บทที่
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
เป็นต้นไป

หลักการและ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เหตุผล ของแต่ละ

ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)

1.3 ป้องกัน
และแก้ไข
ความไม่สงบ
ในจังหวัด
ชายแดนใต้
2.3
พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
แข้มแข็งและ
ยั่งยืน

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

ระยะเร่งด่วน (1)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกรมพัฒนาที่ดิน (Function)
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
7. รายการค่าดําเนินงานภาครัฐ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
7.1.16 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน
1.2 แผนงานพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงและการต่างประเทศ
1.9 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
1.9.3 แผนงานรองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.15.8 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 2.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรมหลักที่ 2.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
กิจกรรมหลักที่ 2.4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงคุณภาพดิน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ปี 2560
งบประมาณ

เป้าหมาย

ประมาณการ 15 ปีข้างหน้า
ระยะยาว

ประมาณการรายปี (2)
ปี 2561
งบประมาณ

ปี 2562
เป้าหมาย
งบประมาณ
32,267,975 3,941.8576
3,666 1,211.6551
3,666 1,211.6551
3,666 1,211.6551
3,666 1,211.6551

ปี 2563
เป้าหมาย
งบประมาณ
32,267,975 4,007.7034
3,666 1,277.5009
3,666 1,277.5009
3,666 1,277.5009
3,666 1,277.5009

ปี 2564
เป้าหมาย
งบประมาณ
32,267,975 4,066.2676
3,666 1,336.0651
3,666 1,336.0651
3,666 1,336.0651
3,666 1,336.0651

ไร่
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

32,265,975
3,516
3,516
3,516
3,516

3,793.1448
1,085.9423
1,085.9423
1,085.9423
1,085.9423

42,358,000
3,564
3,564
3,564
3,564

4,915.5189
1,150.8638
1,150.8638
1,150.8638
1,150.8638

อัตรา
อัตรา
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ระบบ
ราย
ราย
ไร่
ราย
แห่ง
ไร่
ไร่
ไร่

3,516
3,516
32,255,025
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
32,247,025
32,247,025
32,247,025
30,000,000
30,000,000
1
782,424
700,000
134,150
82,424
2,420
2,247,025
192,275
1,024,300

1,085.9423
1,085.9423
2,593.8384
82.0000
82.0000
82.0000
82.0000
82.0000
2,511.8384
2,511.8384
2,511.8384
190.0247
162.9995
27.0252
415.0885
88.4168
223.4565
83.6152
19.6000
1,906.7252
416.4115
780.7623

3,564
3,564
42,347,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
42,337,000
42,337,000
42,337,000
40,000,000
40,000,000
1
882,744
800,000
175,670
82,744
4,830
2,337,000
268,450
1,027,050

3,666 1,211.6551
3,666 1,277.5009
3,666 1,336.0651
1,150.8638
3,666 1,211.6551
3,666 1,277.5009
3,666 1,336.0651
1,150.8638
3,532.8283 32,257,025 2,616.8384 32,257,025 2,616.8384 32,257,025 2,616.8384
10,000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
10,000
105.0000
105.0000
3,427.8283 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384
3,427.8283 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384
3,427.8283 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384 32,247,025 2,511.8384
190.0247 30,000,000
190.0247 30,000,000
190.0247
284.8497 30,000,000
256.7997 30,000,000 162.9995 30,000,000 162.9995 30,000,000 162.9995
1
1
1
28.0500
27.0252
27.0252
27.0252
782,424
415.0885
782,424
415.0885
782,424
415.0885
679.8929
129.5600
700,000
88.4168
700,000
88.4168
700,000
88.4168
324.5222
134,150 223.4565
134,150 223.4565
134,150 223.4565
196.6707
82,424
83.6152
82,424
83.6152
82,424
83.6152
29.1400
2,420
19.6000
2,420
19.6000
2,420
19.6000
2,463.0857 2,247,025 1,906.7252 2,247,025 1,906.7252 2,247,025 1,906.7252
629.8900
192,275 416.4115
192,275 416.4115
192,275 416.4115
802.6595 1,024,300 780.7623 1,024,300 780.7623 1,024,300 780.7623

ปี 2565-2569
เป้าหมาย
งบประมาณ
152,285,725 10,444.4957
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255

ปี 2570-2574
เป้าหมาย
งบประมาณ
152,285,725 10,444.4957
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255

ปี 2575-2579
เป้าหมาย
งบประมาณ
152,285,725 10,444.4957
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255
3,666
6,680.3255

3,666
3,666
152,230,975
-

6,680.3255
6,680.3255
3,197.3497
-

3,666
3,666
152,230,975
-

6,680.3255
6,680.3255
3,197.3497
-

3,666
3,666
152,230,975
-

6,680.3255
6,680.3255
3,197.3497
-

152,230,975
152,230,975
152,230,975
150,000,000
150,000,000
1
782,424

3,197.3497
3,197.3497
3,197.3497
950.1235
814.9975

3,197.3497
3,197.3497
3,197.3497
950.1235
814.9975
415.0885

152,230,975
152,230,975
152,230,975
150,000,000
150,000,000
1
782,424

3,197.3497
3,197.3497
3,197.3497
950.1235
814.9975

415.0885

152,230,975
152,230,975
152,230,975
150,000,000
150,000,000
1
782,424

700,000
134,150
82,424
2,420

88.4168
223.4565
83.6152
19.6000

700,000
134,150
82,424
2,420

88.4168
223.4565
83.6152
19.6000

700,000
134,150
82,424
2,420

88.4168
223.4565
83.6152
19.6000

2,230,975

1,832.1377

2,230,975

1,832.1377

2,230,975

1,832.1377

192,275
1,024,300

416.4115
780.7623

192,275
1,024,300

416.4115
780.7623

192,275
1,024,300

416.4115
780.7623

135.1260

135.1260

135.1260
415.0885

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3.แผนแม่บทที่
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
เป็นต้นไป

หลักการและ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เหตุผล ของแต่ละ
2.3
พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
แข้มแข็งและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)
-

ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)
หน่วยนับ
-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

1.3 ป้องกัน
และแก้ไข
ความไม่สงบ
ในจังหวัด
ชายแดนใต้

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

2.11 การวิจัย
และพัฒนา

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

2.3
พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
แข้มแข็งและ
ยั่งยืน

-

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมหลักที่ 3.4 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
กิจกรรมหลักที่ 3.5 สร้างนิคมการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน
2.8 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
2.1 แผนงานบูรณาการ
2.1.1 แผนงาบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงและการต่างประเทศ
1.3 แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัย
และพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 2 การวิจัยประยุกต์
กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยพัฒนาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง
2.1.3 แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

ระยะเร่งด่วน (1)

ประมาณการ 15 ปีข้างหน้า
ระยะยาว

ประมาณการรายปี (2)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565-2569

ปี 2570-2574

ปี 2575-2579

ไร่
ไร่
แห่ง
ไร่
ไร่
ไร่

14,400
16,050
20
1,000,000
10,950
10,950

166.8073
55.4750
19.1125
468.1566
113.3641
113.3641

23,500
18,000
20
1,000,000
11,000
11,000

311.0637
66.0600
41.0235
612.3890
231.8268
231.8268

14,400
16,050
20
1,000,000

166.8073
55.4750
19.1125
468.1566

14,400
16,050
20
1,000,000

166.8073
55.4750
19.1125
468.1566

14,400
16,050
20
1,000,000

166.8073
55.4750
19.1125
468.1566

14,400

166.8073

14,400

166.8073

14,400

166.8073

1,000,000

468.1566

1,000,000

468.1566

1,000,000

468.1566

10,950
10,950

113.3641
113.3641

10,950
10,950

113.3641
113.3641

10,950
10,950

113.3641
113.3641

54,750
54,750

566.8205
566.8205

54,750
54,750

566.8205
566.8205

54,750
54,750

566.8205
566.8205

ไร่

10,950

113.3641

11,000

231.8268

10,950

113.3641

10,950

113.3641

10,950

113.3641

54,750

566.8205

54,750

566.8205

54,750

566.8205

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

10,950
10,950
76,750
76,750
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
79
79
79
79
9

113.3641
113.3641
1,890.5041
1,890.5041
26.5200
26.5200
26.5200
26.5200
26.5200
43.2982
43.2982
43.2982
43.2982
1.9441

11,000
11,000
457,600
457,600
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
119
119
119
119
105

231.8268
231.8268
3,614.7686
3,614.7686
26.0000
26.5850
26.5850
26.5850
26.5850
71.7425
71.7425
71.7425
71.7425
65.8094

10,950

113.3641

10,950

113.3641

10,950

113.3641

54,750

566.8205

54,750

566.8205

54,750

566.8205

10,950

113.3641

10,950

113.3641

10,950

113.3641

54,750

566.8205

54,750

566.8205

54,750

566.8205

445,900
445,900
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
130
130
130
130
110

3,680.6737
3,680.6737
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
80.0000
80.0000
80.0000
80.0000
73.0000

445,900
445,900
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
130
130
130
130
110

3,848.9045
3,848.9045
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
80.0000
80.0000
80.0000
80.0000
73.0000

445,900
445,900
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
130
130
130
130
110

4,013.8360
4,013.8360
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
21.0000
80.0000
80.0000
80.0000
80.0000
73.0000

1,100,000
1,100,000
-

13,992.7439
13,992.7439
-

1,100,000
1,100,000
-

8,347.5000
8,347.5000
-

1,100,000
1,100,000
-

8,347.5000
8,347.5000
-

650
650
650
650
550

400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
365.0000

650
650
650
650
550

400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
365.0000

650
650
650
650
550

400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
365.0000

เรื่อง
เรื่อง

52
18

15.6271
25.7270

14

5.9331

20

7.0000

20

7.0000

20

7.0000

100

35.0000

100

35.0000

100

35.0000

ไร่
ไร่
ไร่
ชุด
ชุด

56,750
56,750
56,750
540
540

183.6555
183.6555
183.6555
8.1000
8.1000

437,600
437,600
437,600
1,240
1,240

902.4446
902.4446
902.4446
18.6000
18.6000

430,900
430,900
430,900
-

887.0853
887.0853
887.0853
-

430,900
430,900
430,900
-

896.0853
896.0853
896.0853
-

430,900
430,900
430,900
-

892.2322
892.2322
892.2322
-

1,100,000
1,100,000
1,100,000
-

2,447.5000
2,447.5000
2,447.5000
-

1,100,000
1,100,000
1,100,000
-

2,447.5000
2,447.5000
2,447.5000
-

1,100,000
1,100,000
1,100,000
-

2,447.5000
2,447.5000
2,447.5000
-

-
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3.แผนแม่บทที่
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

หลักการและ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เหตุผล ของแต่ละ
2.3
พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
แข้มแข็งและ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)
-

4.1 สร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัย ลด
ความเหลื่อม
ล้ําทางเศรฐษ
กิจและสังคม

-

5.2 วางระบบ
บริหารจัดการ
น้ําให้มี
ประสิทธิภาพ

-

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
เป็นต้นไป

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)
หน่วยนับ
-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ความเข้มแข็งทาง
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เศรษฐกิจและแข่งขันได้ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ
อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง 2.1.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
ความเข้มแข็งทาง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการ
เศรษฐกิจและแข่งขันได้ เจริญเติบโตจากภายใน
อย่างยั่งยืน
4.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทํากิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
2.1.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เติบโตที่เป็นมิตรกับ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน
5.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

ระยะเร่งด่วน (1)
ปี 2560

ปี 2561

ไร่
ไร่
ชนิดพืช
ชนิดพืช
ไร่
ศูนย์
ศูนย์
แห่ง
แห่ง
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
จังหวัด
จังหวัด

46,750
46,750
5
5

48.2085
48.2085
53.5108
53.5108

882
882
77
77

27
27

10.8000
10.8000
26.9500
26.9500
36.0862
36.0862
22.5875
22.5875

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
แห่ง
แห่ง

27
27
27
194
194
194
44,000
44,000
7
7
187
187

แห่ง
บ่อ
บ่อ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

10,000
10,000

ประมาณการ 15 ปีข้างหน้า
ระยะยาว

ประมาณการรายปี (2)

217,600
217,600
5
5
90,000
882
882
77
77
210,000
210,000
10,000
10,000

ปี 2562
210,900
210.7287
210,900
210.7287
5
185.0000
5
70.0000
100,000
115.0000
882
28.2240
882
28.2240
77
48.7795
77
48.7795
210,000
350.0000
210,000
350.0000
10,000
64.3531
10,000
64.3531
-

28
28

217.4880
217.4880
178.5000
75.0000
103.5000
28.2240
28.2240
48.7795
48.7795
350.0000
350.0000
60.8531
60.8531
29.0565
29.0565

22.5875
22.5875
22.5875
1,614.4429
1,614.4429

28
28
28
210
210

29.0565
29.0565
29.0565
2,584.9400
2,584.9400

210
210

1,614.4429
752.4000
752.4000
64.3282
64.3282
797.7147
797.7147

210
50,000
50,000
10
10
200
200

2,584.9400
1,436.5000
1,436.5000
95.2780
95.2780
1,053.1620
1,053.1620

210
50,000
50,000
10
10
200
200

ปี 2563
210,900
210.7287
210,900
210.7287
5
185.0000
5
70.0000
100,000
115.0000
882
28.2240
882
28.2240
77
48.7795
77
48.7795
210,000
350.0000
210,000
350.0000
10,000
73.3531
10,000
73.3531
-

ปี 2564
210,900
210.7287
210,900
210.7287
5
185.0000
5
70.0000
100,000
115.0000
882
28.2240
882
28.2240
77
48.7795
77
48.7795
210,000
350.0000
210,000
350.0000
10,000
69.5000
10,000
69.5000
-

ปี 2565-2569
5
5

-

ปี 2570-2574
-

350.0000
350.0000

5
5

-

ปี 2575-2579
-

350.0000
350.0000

5
5

-

350.0000
350.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,050,000
1,050,000
50,000
50,000
-

1,750.0000
1,750.0000
347.5000
347.5000
-

1,050,000
1,050,000
50,000
50,000
-

1,750.0000
1,750.0000
347.5000
347.5000
-

1,050,000
1,050,000
50,000
50,000
-

1,750.0000
1,750.0000
347.5000
347.5000
-

-

38.7420
38.7420

-

38.7420
38.7420

-

38.7420
38.7420

-

-

-

-

-

-

-

38.7420
38.7420
38.7420
2,653.8464
2,653.8464

-

-

-

-

-

-

-

210
210

38.7420
38.7420
38.7420
2,981.8618
2,981.8618

-

210
210

38.7420
38.7420
38.7420
2,813.0772
2,813.0772

1,050
1,050

11,145.2439
11,145.2439

1,050
1,050

5,500.0000
5,500.0000

1,050
1,050

5,500.0000
5,500.0000

210
50,000
50,000
10
10
200
200

2,813.0772
1,522.6900
1,522.6900
107.0544
107.0544
1,183.3328
1,183.3328

210
50,000
50,000
10
10
200
200

2,981.8618
1,614.0514
1,614.0514
113.4776
113.4776
1,254.3328
1,254.3328

1,050
196,493
196,493
50
50
1,000
1,000

11,145.2439
5,645.2439
5,645.2439
500.0000
500.0000
5,000.0000
5,000.0000

1,050
-

5,500.0000
-

1,050
-

5,500.0000
-

50
50
1,000
1,000

500.0000
500.0000
5,000.0000
5,000.0000

50
50
1,000
1,000

500.0000
500.0000
5,000.0000
5,000.0000

2,653.8464
1,436.5000

1,436.5000
100.9947
100.9947
1,116.3517
1,116.3517

แผนปฏิบตั ิราชการระยะ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
กิจกรรมของกรมพัฒนาทีด่ ินทีส่ นับสนุนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ นิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสํารวจ จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ํา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร ภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

รัฐบาล
1. วิสัยทัศน์ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

เป้าหมาย
เกษตรมี
ความ
เข้มแข็ง
และรายได้
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.





ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า

การผลิต
สินค้าเกษตร
มี
ประสิทธิภาพ
และสินค้า
เกษตรมี
มาตรฐาน





กิจกรรม
1. คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่
2. สนับสนุนโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3. การพัฒนาหมอดิน
อาสาและหมอดินน้อย
4. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน
5. พัฒนาคุณภาพดิน
ในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลง
ใหญ่
6. การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map)

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
0.7 ล้านราย 3.6 ล้านราย
0.7 ล้านราย
0.7 ล้านราย 0.7 ล้านราย
2560

0.134
ล้านไร่

0.712
ล้านไร่

0.134
ล้านไร่

0.134
ล้านไร่

0.134
ล้านไร่

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.412
ล้านราย
14,510
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.0467
ล้านไร่

0.897
ล้านไร่

1.055
ล้านไร่

1.055
ล้านไร่

1.055
ล้านไร่

0.3
ล้านไร่

1.5
ล้านไร่

1.5
ล้านไร่

1.5
ล้านไร่

1.5
ล้านไร่

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันภาค
การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

การเกษตร
ก้าวไกลด้วย
งานวิจัย
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.




บริหารจัดการ
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม

2560

7. การวิจัยพัฒนาที่ดิน
และเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อเพิ่มผลผลิต

79
เรื่อง

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
588
650
650
650
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

8. พัฒนาพื้นที่นาร้าง
0.008
0.048
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน
ล้านไร่
ล้านไร่
9. ปรับปรุงคุณภาพดิน 0.192 ล้านไร่ 1.037 ล้านไร่
10. ฟื้นฟูและป้องกัน
1.024
5.124
การชะล้างพังทลาย
ล้านไร่
ล้านไร่
ของดิน
11. ส่งเสริมการใช้
1.0
5.0
สารอินทรีย์ลดการใช้
ล้านไร่
ล้านไร่
สารเคมีทางเกษตร
12. ธนาคารปุ๋ย
77 แห่ง
77 แห่ง
อินทรีย์
13. แผนการรองรับ
0.0015
0.0822
การเปลี่ยนแปลง
ล้านไร่
ล้านไร่
ภูมิอากาศฯ
14. ปรับปรุง
30 ล้านไร่
160 ล้านไร่
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
15. ปรับปรุงระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
16. สร้างนิคม
20 แห่ง
20 แห่ง
การเกษตร
17. การพัฒนาพื้นที่ 0.011 ล้านไร่ 0.055 ล้านไร่
โครงการหลวง
18. แหล่งน้ําชุมชน
7 แห่ง
47 แห่ง

0.050
ล้านไร่
0.192 ล้านไร่
1.024
ล้านไร่

0.050
0.050
ล้านไร่
ล้านไร่
0.192 ล้านไร่ 0.192 ล้านไร่
1.024
1.024
ล้านไร่
ล้านไร่

1.0
ล้านไร่

1.0
ล้านไร่

1.0
ล้านไร่

77 แห่ง

77 แห่ง

77 แห่ง

0.0800
ล้านไร่

0.0800
ล้านไร่

0.0800
ล้านไร่

150 ล้านไร่

150 ล้านไร่

150 ล้านไร่

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

-

-

-

0.055 ล้านไร่
50 แห่ง

0.055 ล้านไร่ 0.055 ล้านไร่
50 แห่ง

50 แห่ง

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.





ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประสิทธิภาพ
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ





กิจกรรม

2560

19. แหล่งน้ําเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
20. แหล่งน้ําในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
21. เกษตรทฤษฏีใหม่

187 แห่ง

36

22. เกษตรอินทรีย์
23. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้เป็นผู้รู้คิด
และเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
23.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะ
24. โครงการส่งเสริม
บุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้
กฎหมาย กฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน
24.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
และหลักสิทธิมนุษยชน
ฯลฯ
24.2 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และ
ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ฯลฯ

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
987 แห่ง
1,000 แห่ง
1,000 แห่ง 1,000 แห่ง

44,000 บ่อ

244,000 บ่อ

196,493 บ่อ

-

-

-

0.84 ล้านไร่

1.05 ล้านไร่

1.05 ล้านไร่

1.05 ล้านไร่

0.01 ล้านไร่

0.05 ล้านไร่

0.05 ล้านไร่

0.05 ล้านไร่

0.05 ล้านไร่

-

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

-

-

-

-

-

-

370 คน

-

-

-

-

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.
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กิจกรรม

2560

24.3 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
พรบ. พัฒนาที่ดิน
25. โครงการ
เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
25.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการทํางาน
25.2 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน
26. โครงการพัฒนา
นักบริหารที่มีองค์
ความรู้ด้านวิชาการให้
เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
26.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารงาน
พัฒนาที่ดินระดับสูง
เพื่อเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง

-

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
220 คน
220 คน
220 คน

-

80 คน

85 คน

85 คน

85 คน

-

480 คน

120 คน

120 คน

120 คน

-

100 คน

200 คน

200 คน

200 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.






กิจกรรม

38

27. โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็น
ผู้นํา
27.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารงาน
พัฒนาที่ดินระดับกลาง
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
28. โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
28.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
และเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในบทบาท
การเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน/โลก
29. โครงการสร้างและ
พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

2560

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)

-

100 คน

200 คน

200 คน

200 คน

-

150 คน

150 คน

150 คน

150 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.
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กิจกรรม

2560

29.1 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ให้สอดคล้องกับ
ระบบ Career Path
29.2 โครงการ
วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน (Workforce
Analysis) ของกรม
พัฒนาที่ดิน
30. โครงการสร้าง
เส้นทางการฝึกอบรม
มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร
30.1 โครงการจัดทํา
เส้นทางการฝึกอบรม
(Training Roadmap)
สําหรับใช้ในการพัฒนา
บุคลากร
31. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงกลไกการ
บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
31.1 โครงการจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR Scorecard
32. โครงการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
มีวินัย และจิตบริการ

-

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน

-

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

-

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

-

-

100 คน

100 คน

100 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.
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กิจกรรม

2560

32.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี
สําหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
33. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมและความ
ผูกพันต่อองค์การ
33.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ปลูกฝังค่านิยมและ
เสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์การ
34. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการทํางาน
และการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
34.1 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
35. การศึกษาแนวทาง
การปรับบทบาท
ภารกิจและโครงสร้าง
ในภาพรวมของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

-

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
150 คน
200 คน
200 คน
200 คน

-

1,150 คน

150 คน

150 คน

150 คน

-

200 คน

200 คน

200 คน

200 คน

1 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.
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กิจกรรม

2560

36. การปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
37. การถ่ายโอน
ภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตาม (ร่าง)
แผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3))
38. โครงการส่งเสริม
การขายวัสดุปรับปรุง
ดินออนไลน์
39. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรดินเพื่อการ
วางแผนการใช้ที่ดิน
(รายแปลง)
40. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ตามเกณฑ์ข้อกําหนด
World Wide Web
Consortium (W3C)
41. โครงการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทัล

1 โครงการ

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

1 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

5 โครงการ

-

1 ระบบ

-

-

-

-

1 ระบบ

-

-

-

-

1 ระบบ

-

-

-

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.











กิจกรรม

2560

42. โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้หมอดิน
อาสาให้เป็นแหล่ง
ความรู้ดิจิทัล
43. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ฐานข้อมูล
จําลองการเกษตร
ออนไลน์
44. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
45. โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายไร้สาย
Wifi Hotpot
46. โครงการการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนเพื่อการ
บริการด้านการพัฒนา
ที่ดิน (e-Service)
47. โครงการพัฒนา
ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ
48. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GEOInformation system)
ตามมาตรฐาน ICT
สําหรับบริการบนระบบ
อินเตอร์เน็ต

-

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
1 ระบบ
-

109 หน่วยงาน
109 หน่วยงาน
-

1 ระบบ

-

-

-

-

2 ระบบ

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.











กิจกรรม

2560

49. โครงการจัดการ
คลังข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ
(Analytic BI)
50. การสร้างเครือข่าย
ด้านแผนงาน การ
ติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการ
51. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารงาน
52. พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดทํา
ยุทธศาสตร์
53. พัฒนางานด้าน
การจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ติดตาม เร่งรัด และ
ตรวจสอบ
54. พัฒนาบุคลากร
กรมฯ ด้านการบริหาร
งบประมาณ
55. การถ่ายทอด
ความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนา
ที่ดิน

-

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)
1 ระบบ
-
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ กษ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. 2. 3. 4. 5. 6.




กิจกรรม
56. การพัฒนาความรู้
ด้านการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยด้วยกฎ
ระเบียบราชการ
57. การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์

2560

แผน 5 ปี
แผน 10 ปี
แผน 15 ปี
แผน 20 ปี
(2560-2564) (2565-2569) (2570-2574) (2575-2579)

44

