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แบบฟอร์ม 5 
บทสรุปผู้บริหาร 

หมวด 1 การนำองค์การ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์และบทบาทสำคัญ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูน
ผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” จึงมุ่งเน้นที่พันธกิจและกลไกการ
ส่งมอบผลผลิต/บริการ ในการพัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนด
แผนการใช้ท่ีดิน (ตามพันธกิจท่ี 3) ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนางานวิจัย ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม 
นำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร (ตามพันธกิจท่ี 2) จากแผนการใช้ท่ีดินและเทคโนโลยี
การพัฒนาท่ีดินนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟู 
ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างยั่งยืน (ตาม
พันธกิจที่ 4) รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามพันธกิจที่ 1) เพื่อเป็นต้นแบบ
สาธิตเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน และเพื่อให้สามารถดูแลทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 153 ล้านไร่ 
ได้อย่างท่ัวถึง พด.ยึดมั่นในหลักการ “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ด้วยวิธีการพัฒนาหมอดินอาสา 
หมอดินน้อย เกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนิน
ชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง (ตามพันธกิจท่ี 5)  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก สมรรถนะหลัก และค่านิยมกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พด.ดำเนินงานโดยมุ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ของ พด. ภายใต้ความสามารถหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งได้สืบทอดและปลูกฝังเป็นพื้นฐาน
ของบุคลากรและองค์การที่เข้มแข็ง รวมทั้ง พด. ยังมีการจัดวางระบบ และกระบวนงานที่สำคัญเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ พด. ได้แก่ กระบวนการสำรวจและจำแนกดิน กระบวนการจัดทำแผนการใช้ที ่ดิน 
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กระบวนการวิเคราะห์ดิน กระบวนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน กระบวนการอนุรักษ์
ดินและน้ำ และกระบวนการปรับปรุงบำรุงดิน 

โครงสร้างองค์การ พด. เป็นส่วนราชการส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคด้วย โดยมีการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และ
สถานีพัฒนาที่ดินครบ 77 จังหวัด พด. มุ่งเน้นการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการกำกับดูแลของ พด. ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยอธิบดีในฐานะผู้นำสูงสุด ได้
มอบอำนาจให้รองอธิบดีแต่ละท่านรับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน  รวมทั้งมีการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ และบริหารงานผ่านทีมนำ 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์ประชุม พด. โดยใช้เป็นเวทีในการสั ่งการ 
ติดตาม และร่วมกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด พด. อย่างเป็นระบบ 

พด. มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานกระจายอยู่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนท้ังส้ิน 3,179 คน โดยจำแนก 
ดังนี้ 1) ข้าราชการ 1,454 คน (ร้อยละ 45.73) 2) ลูกจ้างประจำ 405 คน (ร้อยละ 12.73) และ 3) พนักงานราชการ 
1,320 คน (ร้อยละ 41.52) โดยมีบุคลากรดำเนินงานในกระบวนงานหลักส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเกษตร รองลงมา
เป็นเจ้าพนักงานการเกษตร ซึ่งปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินดูแลทรัพยากรดินในพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด และมีหมอ
ดินอาสา จำนวน 77,672 ราย เป็นเกษตรกรเครือข่ายของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีสนใจและมีความรู้ประสบการณ์ในงาน
พัฒนาท่ีดิน และสมัครใจเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านนโยบาย กฎหมาย และ 
ระเบียบ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับ
เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรยั่งยืนและนโยบายการตลาดนำการผลิตของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้ง ด้านสุขอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร 
ส่ิงแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี เช่น มลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ การใช้สารเคมีสารอันตราย การ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ Covid-19 รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ การ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีภาคเกษตร ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความ
ต้องการสินค้าและระดับราคาสินค้าเกษตร สังคมผู้สูงอายุ การเป็นสังคมเมือง  

จากบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พด. ได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
โดยขับเคล่ือนงานพัฒนาท่ีดินตาม พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2551 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในเชิงบูรณาการ
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จากนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี นำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการพัฒนาท่ีดิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) ที่สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
ดินและตลาด การให้บริการเชิงรุกในการวิเคราะห์ดินด้วยบัตรดินดี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินออนไลน์ 
การพัฒนาหมอดินอาสา 4.0 สนับสนุนข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ร่วมกับการสาธิตส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพของพื้นท่ีและความต้องการของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรให้ทันกับการแข่งขันและความต้องการของตลาด 
รวมทั้งการทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ ่งเป็นผลให้ที ่ผ่านมา พด. มี
ผลงานโดดเด่นท้ังในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมและส่วนราชการอื่นๆ 
เช่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น Influential Figures in Soil Conservation (ผู ้มีบทบาทสำคัญด้าน
อนุร ักษ์ด ินละน้ำ) จากการประชุม International Symposium on Soil Health and Sustainable 
Development ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางว ัล The Vetiver Network International Awards 
(TVNI awards) ด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมเงินรางวัลจากเครือข่ายหญ้าแฝกโลก และได้รับรางวัล
เลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ 15 รางวัล (ได้รับติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ปี 2557 – 2563) รางวัลเลิศรัฐสาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 14 รางวัล (ปี 2559 – 2563) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 2 รางวัล (หมวด 2 และหมวด 4) จากสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลเชิดชูเกียรติในงานมอบรางวัล IPv6 
ต่อเนื่องกัน 2 ปี (2559 – 2560) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม
ระดับต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นต้น 
การดำเนินการพัฒนาองค์การที่โดดเด่นของหมวดที่สมัครรับรางวัล 

พด. พัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องและใน
ปีงบประมาณ 2563 นี้ พด. มีความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด หมวด 1 การนำองค์การ ด้วยแนวทางและผลการดำเนินงานท่ีมีความโดดเด่นจากการนำ
องค์การของอธิบดี พด. และทีมนำ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิบดี และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พด. ซึ่งได้
สืบทอดวัฒนธรรมในการบริหารองค์กรด้วยการทำงานยึดหลักวิชาการ บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ โดย
ทำงานบนพื้นฐานความรู้และข้อมูล เช่น จากฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย (Soil Map) ทำให้ทราบ
สถานภาพทรัพยากรดิน การใช้ท่ีดิน และปัญหาทรัพยากรดิน นำไปสู่การออกแบบระบบการบริหารจัดการ พด. 
“LDD Excellent Model” เป็นหลักในการขับเคลื ่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เ ชิง
ยุทธศาสตร์ของ พด. ให้ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต 
ในทิศการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” โดยกำหนดค่านิยมร่วมถ่ายทอดและปลูกฝัง
ให้บุคลากรทุกคนทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติ มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คือ “THAI 
LDD” มุ่งปลูกฝังค่านิยมใน 2 ระดับ คือ “THAI” ปลูกฝังค่านิยมในระดับบุคคล “LDD” ปลูกฝังค่านิยมใน
ระดับองค์การ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานยึดหลักวิชาการ บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ 

ในปี 2562 พด. ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบริบทท่ี
สำคัญ ได้แก่ การปรับเปล่ียนผู้บริหารสูงสุดของกรม (อธิบดี พด.) และแผนปฏิรูปประเทศกำหนดให้มีการ
จัดทำแผนการใช้ท่ีดินระดับประเทศและระดับตำบลครอบคลุมทั้งประเทศ อธิบดี พด. ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนด้วยแผนการใช้
ที่ดิน (Land Use Plan) ที่จัดทำขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural 
Appraisal : PRA) และในปี 2563 ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท่ีดิน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) กำหนดเขต
การใช้ที่ดิน 2) บริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน 4) 
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สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 5) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ 6) 
พัฒนา Big Data และ AI นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนนโยบายตามหลัก Smart Workplace for Productivity 
Enhancement ด้วยระบบการจ ัดการองค์การ Smart LDD ประกอบด้วย 4 Smart คือ 1) Smart 
Collaboration สานพลังจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
มีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในเวทีโลกด้านทรัพยากรดิน เช่น เป็นผู้ประสานงานหลักของ
ไทย และสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) เป็น
หนึ่งในองค์กรก่อตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การสหประชาชาติ(UN) เป็น
ประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินกลุ่มภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) และได้รับ
ความไว้วางใจให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on 
Soil Research in Asia : CESRA) 2) Smart Connection บูรณาการข้อมูลด้านดินและการใช้ท่ีดิน เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จาก 19 หน่วยงานระดับกรมฯ มาจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) เช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูลสำคัญของ พด. ผ่าน API Service ของระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ : NGIS Portal 3) Smart Service ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ผ่านหลากหลายช่องทางท้ังเจ้าหน้าท่ีและหมอดินอาสาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี สมาร์ทโฟน 
หรือเว็บไซต์ เพิ่มการให้บริการประชาชนผ่าน e-service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และ 4) Smart Operation  สร้างองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ปรับกระบวนการ
ทำงาน (Reprocess) ปรับวิธีการทำงานยึดความต้องการของเกษตรกรเป็นสำคัญ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในระบบบริหารจัดการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ  

อธิบดี พด. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ทั้งในแนวดิ่งและ
แนวระนาบ การสื่อสารในแนวดิ่ง 1) การสื่อสารระดับผู้บริหาร เช่น จากอธิบดีฯ/รองอธิบดีฯถึงผู้บริหาร
ระดับกอง/สำนัก และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ  2) การสื่อสารระดับหน่วยงาน จากผู้บริหาร
หน่วยงานถึงบุคลากรในหน่วยงาน 3) การสื่อสารระดับเจ้าหน้าท่ี  จากอธิบดีถึงบุคลากรในสังกัดกรม และ
การสื่อสารในแนวระนาบ 1) การสื่อสารระดับโครงการ เป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มขับเคลื่อนโครงการท่ี
สำคัญของ พด. และ 2) การสื่อสารระดับเครือข่าย เป็นการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ พด. กับหมอดินอาสา 
การส่ือสารด้วยช่องทางต่างๆ ดังกล่าวทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัว สามารถตอบโต้ ปรึกษาหารือ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้อย่างรวดเร็วส่งผลเกิดการรับรู้เข้าใจท่ีตรงกัน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
ทำใหก้ารดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  

ภายใต้บริบทในสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากบริโภคสินค้ามีการปนเปื้อนของ
สารเคมี การเกิดมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ อันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมท่ีใช้ทรัพยากรโดย
ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อธิบดี พด. ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อ
ชุมชน จึงกำหนดชุมชนที่สำคัญออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ชุมชนทั่วไปที่อยู่บริเวณรอบๆ หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) กลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมกลุ่มดำเนินการโครงการของ พด. และ 3) 
หมอดินอาสา โดย พด. วิเคราะห์ศักยภาพ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีของหน่วยงาน และวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วย
บรรเทาหรือแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งให้แต่ละชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร  โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟใน
พื้นท่ีเกษตรภาคเหนือ โครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 เป็นต้น 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. อธิบดี พด. และทีมนำองค์การ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ เสียสละ ทุ่มเท และกระตุ้นเตือน

ให้บุคลากรทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องมีการลงพื้นที่สอบถามความต้องการของประชาชน
และวิเคราะห์ถึงต้นเหตุปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

2. อธิบดี พด. และทีมนำองค์การ กำหนดนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ให้มีการทบทวน
แผนงานโครงการและกิจกรรม โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การประหยัดทรัพยากร และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนเป็นสำคัญ 

3. อธิบดี พด. และทีมนำองค์การ ผลักดันการปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรม โดยสร้าง
บรรยากาศและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้บุคลากรสร้างเครือข่ายการทำงาน เกิดการทำงานเป็นทีม 
และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ประหยัดทรัพยากร 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานพัฒนาท่ีดิน 

4. อธิบดี พด. และทีมนำองค์การ เป็นต้นแบบของบุคลากร ในการประพฤติ และปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 
โดยช้ีแจงและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดเวลา  ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติ
ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งบุคลากรท่ีตั ้งใจทำงานจนผลงานดีเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์ โดยมีการประกาศยกย่องให้ทราบท่ัวกัน เพื่อเป็นต้นแบบและแบบอย่างอันดี 

5. บุคลากร พด. ยึดมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชาการ บริการด้วย
ใจ ใฝ่เรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะในการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับภารกิจ 
และร่วมแรงร่วมใจขับเคล่ือนทิศทางและยุทธศาสตร์ พด. ให้บรรลุผลสำเร็จ 

6. อธิบดี พด. และทีมนำองค์การ ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของทีมงาน ความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
องค์การและความสมดุลของชีวิตและการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance) 
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ส่วนท่ี 1 ลักษณะสำคัญขององค์การ  
1. ลักษณะองค์การ  

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กระบวนงานหลัก  

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้ประกาศบทบาทและวิสัยทัศน์สำคัญ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูน
ผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” จึงมุ่งเน้นท่ีพันธกิจและกลไกการ
ส่งมอบผลผลิต/บริการ ในการ พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนด
แผนการใช้ท่ีดิน (ตามพันธกิจท่ี 3) ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนางานวิจัย ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม 
นำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร (ตามพันธกิจท่ี 2) จากแผนการใช้ท่ีดินและเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การ
ฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน (ตามพันธกิจท่ี 4) รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามพันธกิจท่ี 1) เพื่อ
เป็นต้นแบบสาธิตเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน พด.ยึดมั่นในหลักการ “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
ด้วยวิธีการพัฒนาหมอดินอาสา หมอดินน้อย ยุวเกษตรกร เกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง (ตามพันธกิจท่ี 
5) พด.ดำเนินงานโดยมุ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ 
พด. ภายใต้ความสามารถหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรม ของพด. ซึ่งได้สืบทอดและปลูกฝังเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรและองค์การท่ีเข้มแข็ง ตามภาพท่ี OP 1 

 

ภาพที ่OP 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก สมรรถนะหลัก และค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน 
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นอกจากนี ้ พด. ยังมีการจัดวาง
ระบบ และกระบวนงานท่ีสำคัญเพื่อรองรับ
การดำเนินงานตามพันธกิจของกรม ได้แก่ 
กระบวนการสำรวจและจำแนกดิน 
กระบวนการจ ัดทำแผนการใช ้ท ี ่ ดิน 
กระบวนการวิเคราะห์ดิน กระบวนการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน กระบวนการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ และกระบวนการปรับปรุงบำรุงดิน ตาม
ภาพท่ี OP 2 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

พด. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานกระจายอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 3,179 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 1) ข้าราชการ จำนวน 1,454 คน (ร้อยละ 45.73) ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง จำนวน 481 คน (ร้อยละ 
33.08) และส่วนภูมิภาค จำนวน 973 คน (ร้อยละ 66.91) แบ่งออกเป็น ประเภทสายงานหลัก จำนวน 1,131 คน 
(ร้อยละ 77.78) ประเภทสายงานสนับสนุน จำนวน 295 คน (ร้อยละ 20.28) โดยมีตำแหน่งมากที่สุด 3 ลำดับแรก 
คือ นักวิชาการเกษตร จำนวน 593 คน (ร้อยละ 40.78) รองลงมาคือ เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 178 คน (ร้อย
ละ 12.14) และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 145 คน (ร้อยละ 9.97) อายุตัวเฉล่ีย 44 ปี อายุงานเฉล่ีย 15 ปี ในอีก 10 
ปีข้างหน้า (2564 – 2574) กรมฯ จะมีข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 414 คน (ร้อยละ 28.47) ตำแหน่งท่ี
เกษียณอายุราชการมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก คือ นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ 2) 
ลูกจ้างประจำ มีจำนวน 405 คน (ร้อยละ 12.73) ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง จำนวน 60 คน (ร้อยละ 14.81) และ
ส่วนภมูิภาค จำนวน 345 คน (ร้อยละ 85.18) อายุตัวเฉล่ีย 55 ปี อายุงานเฉล่ีย 28 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า (2564– 
2574) จะมีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน 155 คน (ร้อยละ 38.27) 3) พนักงานราชการ มีจำนวน 
1,320 คน (ร้อยละ 41.52) ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง จำนวน 339 คน (ร้อยละ 25.68)  และส่วนภูมิภาค จำนวน 
981 คน (ร้อยละ 74.31)  อายุตัวเฉล่ีย 40 ปี อายุงานเฉล่ีย 9 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า (2564– 2574) จะมีพนักงาน
ราชการเกษียณอายุ จำนวน 236 คน (ร้อยละ 17.87) 4) หมอดินอาสา จำนวน 77,672 ราย เป็นเกษตรกรเครือข่าย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สนใจในงานพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของกรม
พัฒนาท่ีดิน  

พด. มีข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากร ดังนี้ 1) กลุ่มข้าราชการ มีคุณสมบัติ
ด้านการศึกษาที่กำหนดขึ้นในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้อ้างอิงจากคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด และได้ระบุไว้ในแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ของข้าราชการ 2) 
กลุ่มพนักงานราชการ และ 3) กลุ่มลูกจ้างประจำ มีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่กำหนดขึ้นในการเข้าสู่
ตำแหน่งต่างๆ โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 

ข้อกำหนดพิเศษการปฏิบัติงาน มีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีและจุลินทรีย์ มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกลาง รวมทั้งจัดตรวจสุขภาพประจำปี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของ พด. เพื่อให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ตามตารางท่ี OP 1 
ตารางที่ OP 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้ความร่วมมือของบุคลากร พด. 

ประเภทบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือ 
1. ข้าราชการ  ต้องการความก้าวหน้าในสายงาน ทำงานตรงกับความรู้ความสามารถ และต้องการการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ 

2. ลูกจ้างประจำ ต้องการสวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ และต้องการได้รับความยอมรบั 
3. พนักงานราชการ ต้องการความมั่นคงในอาชีพ ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ และสวัสดิการคา่รักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 

ภาพที ่OP 2 ระบบงานและการปรับปรงุกระบวนการ 
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สินทรัพย์ที่สำคัญในกระบวนการดำเนินงานของพด. 
พด.มีสินทรัพย์ท่ีสำคัญในหลากหลายลักษณะ ดังตารางท่ี OP 2   

ตารางที่ OP 2 ทรัพยากร เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน อาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
รายละเอียด 

1. อาคาร สถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) อาคาร พด. เป็นสำนักงานกลางตั้งอยู่ ณ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กทม. 
อาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แห่ง และอาคารสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 77 แห่ง 2) ศูนย์บริการทางวิชาการ (ห้องสมุด) 1 แห่ง 3) อาคารฝึกอบรม
สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาในส่วนภูมิภาค 29 อาคาร 4) ห้องปฏิบัติการ (Lab) ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 แห่ง 5) ห้องควบคุม
ระบบ Network 9 แห่ง 6) พิพิธภัณฑ์ดิน 17 แห่ง 7) โรงผลิตปุ๋ย 45 แห่ง 8) อาคารวิจัยและผลิตจุลินทรีย์ 4 แห่ง  
2. ระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน ประกอบด้วย 1) บริการวัสดุการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน  2) ระบบคำขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน  3) ระบบขอรับบริการแผนที่ 4) บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น 5) ดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน  6) ตรวจสอบ
ดินเพื่อเกษตรกร 7) บัตรดินดี (ID DIN DEE)  8) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 9) ฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI Chatbot) “คุยกับน้องดินดี”  
3. ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ระบบการประชุมออนไลน์ (Video conference & Web conference)  2) ระบบ
เอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  3) ระบบ LDD WIFI Hotspot  4) ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  5) ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-FormICT)  6) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  7) ระบบการรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน 8) ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์  9) ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-Training)  10) ระบบฐานข้อมูลจุดสำรวจ
ทรัพยากรดิน  11) ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก  12) ฐานข้อมูลหมอดินอาสา 13) ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (PGS) 14) ฐานข้อมูลบันทึก 
Stock วัสดุการเกษตร  
4. ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ด้านการเกษตรท่ีให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 1) ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri Map Online) 2) ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 3) ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง 
LDD On Farm 4) ระบบตรวจสอบการใช้ที่ดิน (Present Land Use Monitoring) 5) ระบบนำเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน 6) ระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
5.ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Datasets) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 25,000 2) ข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 25,000 3) ข้อมูล
การใช้ที่ดิน มาตราส่วน 25,000 4) ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5) ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 6) 
ข้อมูลสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 7) ข้อมูลป่าไม้ถาวร 8) ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 9) ข้อมูลหมอดินอาสา 10) ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์
โธสีเชิงเลข  11) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 12) ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 13) ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 14) ข้อมูลรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดินเคลื่อนที่ 15) ข้อมูลบัตรดินดี 16) ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร 17) ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ PGS 18) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข   
6. เคร่ืองมืออุปกรณ์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรียแ์บบผงแห้งละลายน้ำ การวิเคราะห์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สารสกัดจากพืช สารออกฤทธ์ิจากสมุนไพร และฮอร์โมน เช่น เครื่อง Freeze dryer เครื่อง denaturing gradient gel electrophoresis 
และเครื่อง HPLC เป็นต้น ด้านการวิเคราะห์ดิน เครื่องมือวิเคราะห์เน้ือดินและขนาดอนุภาคของดิน ชนิด หิน แร่ ปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหาร
เสริม และโลหะหนักในดิน ปุ๋ยอินทรยี์ และสารปรบัปรุงดิน รวมทั้งปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน และกำมะถันในดินและพืช เช่น เครื่อง X-Ray diffract 
meter เครื่อง laser diffraction และเครื่อง CNS analyzer เป็นต้น 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

พด. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
2551 มาตรา 16 กำหนดให้ พด. สำรวจและวิเคราะห์ตรวจสอบดิน การพัฒนาท่ีดิน กำหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน เขต
การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการทำสำมะโนที่ดิน และมาตรา 20 กำหนดให้ พด. บริการวิเคราะห์ดิน แผนที่และ
ข้อมูลทางแผนท่ี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน 2) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจำแนกประเภทท่ีดินและป่า
ไม้ถาวร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 กำหนดให้ พด. สำรวจและจำแนกเขตป่าไม้ถาวร 3) กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 
2555 4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่าง
ดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน 2 ประเภทคือ (1) แบบบริการฟรีสำหรับเกษตรกร 
ตามรายการในบัญชี 2 (2) แบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับภาคเอกชน ตามบัญชี 1 และ 5) ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดิน ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562  
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

โครงสร้างองค์การพด. เป็นส่วนราชการส่วนกลางในส่วนภูมิภาค โดยมีการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งประเทศ 
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาท่ีดินครบ 77 จังหวัด โดยมี
โครงสร้างองค์การและระบบการกำกับดูแลองค์การ กรมพัฒนาท่ีดิน ตามภาพท่ี OP 3 
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ คือ 1) เกษตรกร 2) หน่วยงานภาครัฐ 3) ภาคเอกชน
และประชาชน และ 4) สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างในระดับพื้นที่ โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและ
ความคาดหวังในการให้บริการของพด. ดังตารางท่ี OP 3 
ตารางที่ OP 3  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ผลผลิต/บริการ 
ที่สำคัญ 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/คาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/คาดหวัง 

1. ฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินและที่ดิน (ข้อมูลดิน 
แผนที่ดิน แผนการใช้
ที่ดิน) 

1. เกษตรกร ภาคี
เครือข่าย 
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ ใน
กระทรวงและนอก
กระทรวง 
3. ภาคเอกชน 
4. สถาบันการ 
ศึกษา 

- ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัยใช้
งานง่าย 
- สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับ
พื้นที่ 
- สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
โครงการ/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

1. หน ่วยงานภาคร ัฐ  ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 
2. ภาคเอกชน 
3. สถาบันการศึกษา 

- ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
- สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาโครงการ/งานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ 
- ข้อมูลดินสามารถนำไปจัดทำ
เป็น Digital Platfrom เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital ได้ 

2. องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน (การ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่และ
วางแผนการใช้ที่ดิน การ
จัดการดินและน้ำ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
และการอนุรักษ์ดินและน้ำ ) 

1. เกษตรกร 
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ ใน
กระทรวงและนอก
กระทรวง 

- องค์ความรู ้สามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตในการเกษตร 
- องค์ความร ู ้สามารถนำไปใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน 
และนโยบายระดับกระทรวงได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ภาคเอกชน 
2. สถาบันการศึกษา 

- องค์ความรู้สามารถนำไปใช้
ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานได้ 
- องค์ความรู้สามารถนำไปใช้
ในการสนับสนุนการพ ัฒนา
โครงการและงานวิจัยทางการ
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. งานบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน (ปัจจัยการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์
และเทคโนโลยีการ
จัดการดิน) 

1. เกษตรกร 
 

- สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับ
พื้นที่ 
- สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
พื้นที่การเกษตร ลดต้นทุนการผลติ 
สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

1. หน ่วยงานภาคร ัฐ  ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 
2. ภาคเอกชน 
3. สถาบันการศึกษา 

- เทคโนโลย ีการจัดการด ิ นและ
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที ่ดิน
สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานได้ 
- เทคโนโลย ีการจัดการด ิ นและ
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที ่ดิน
สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการและงานวิจัยทางการ
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การพัฒนาที่ดิน (งาน
พัฒนาแหล่งน้ำและ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)  

1. เกษตรกร 
 

- สามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ภัย
พิบัติทางการเกษตร (ภัยแล้ง/น้ำท่วม) 
ให้สามารถลดความเสี่ยงจากการผลติทาง
การเกษตรได ้
-  พ ื ้นท ี ่ การเกษตรสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

1. หน ่วยงานภาคร ัฐ  ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 
2. ภาคเอกชน 
3. สถาบันการ ศึกษา 

- กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของ
กรม สามารถบ ู รณาการกั บ
แผนงานโครงการในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพที ่OP 3 โครงสร้างองค์การและระบบการกำกับดูแลองค์การ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
พด. มีการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในประเทศและองค์การระหวา่ง

ประเทศ ตามตารางท่ี OP 4 
ตารางที่ OP 4 หน่วยงาน/กระบวนการปฏิบัติงานท่ีส่งมอบงานบริการร่วมกัน 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความต้องการ/คาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร/กลไกการส่งมอบ 
1. ฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและที่ดิน 
(ข้อมูลดิน แผนที่ดิน 
แผนการใช้ที่ดิน) 

ผู้รับบริการ  (1. เกษตรกร 2. หน่วยงานภาครัฐ 
ในกระทรวงและนอกกระทรวง 3. ภาคเอกชน 
4. สถาบันการ ศึกษา) 
- ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัยใช้งานง่าย 
- สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่ 
- สามารถนำไปใช ้ ในการพ ัฒนาโครงการ/
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
- แผนที่ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย (1. หน่วยงานภาครัฐ ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 2. ภาคเอกชน 
3. สถาบันการ ศึกษา) 
- ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัย สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ/งานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
- ข้อมูลดินสามารถนำไปจัดทำเป็น Digital platform 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital ได้ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
- แผนที่ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

2. องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน (การ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่
และวางแผนการใช้
ที่ดิน การจัดการดิน
และน้ำ 
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน และการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ) 

ผู้รับบริการ (1. เกษตรกร 2. หน่วยงานภาครัฐ 
ในกระทรวงและนอกกระทรวง) 
- องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตในการเกษตร 
- องค์ความรู ้สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงาน และขับเคลื ่อน
นโยบายระดับกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
นิทรรศการ 
- การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดงาน และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 
- AI Chatbot 

ผ ู ้ ม ี ส ่ ว น ได ้ ส ่ ว น เ ส ี ย  (1. ภาค เ อกช น  2. 
สถาบันการศึกษา) 
- องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานได้ 
- องค์ความรู ้สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุน
การพัฒนาโครงการและงานวิจัยทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
นิทรรศการ 
- การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดงาน และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

3. งานบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน (ปัจจัยการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ และ
เทคโนโลยีการจัดการ
ดิน) 

ผู้รับบริการ (1. เกษตรกร) 
- สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่ 
- สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร 
ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/อบรมเกษตรการและหมอดินอาสา 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
นิทรรศการ 
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ผลิตภัณฑ์/บริการ ความต้องการ/คาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร/กลไกการส่งมอบ 
- การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดงาน และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย (1. หน่วยงานภาครัฐ ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 2. ภาคเอกชน 3. 
สถาบันการศึกษา) 
- เทคโนโลยีการจัดการดินและผลิตภัณฑ์ของ
กรมพ ัฒนาท ี ่ ด ิ นสามารถนำไปใช ้ ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานได้ 
- เทคโนโลยีการจัดการดินและผลิตภัณฑ์ของ
กรมพัฒนาที่ดินสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุน
การพัฒนาโครงการและงานวิจัยทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
นิทรรศการ 
- การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดงาน และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

4. โครงสร้างพื ้นฐาน
ด้านการพ ัฒนาที ่ดิน 
(งานพ ัฒนาแหล ่ งน้ ำ
และจัดระบบอนุร ักษ์
ดินและน้ำ) 

ผู้รับบริการ (1. เกษตรกร) 
- สามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ภัยพิบัติทาง
การเกษตร (ภัยแล้ง/น้ำท่วม) ให้สามารถลด
ความเสี่ยงจากการผลิตทางการเกษตรได้ 
- พื้นที่การเกษตรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย (1. หน่วยงานภาครัฐ ใน
กระทรวงและนอกกระทรวง 2. ภาคเอกชน 3. 
สถาบันการศึกษา) 
- กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของกรม สามารถ
บูรณาการกับแผนงานโครงการในหน่วยงานได้อ
น่างมีประสิทธิภาพ 

สื่อบุคคล 
- คำแนะนำจากนักวิชาการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
- การประชุมชี้แจง/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/ประชุมวิชาการต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- website กรมพัฒนาที่ดิน และ website กอง/สำนัก 
- ผ่าน Application ต่างๆ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- facebook/Line 

พด. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ี และข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามตารางท่ี OP 5 
ตารางที่ OP 5 บทบาทหน้าท่ี/ข้อกำหนดท่ีสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนราชการ/ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1. ฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินและที่ดิน (ข้อมูลดิน 
แผนที่ดิน แผนการใช้
ที่ดิน) 

หน่วยงานภาครัฐ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
หน่วยงานในสังกัด /กรม
อุตุนิยมวิทยา /กรมแผนที่ทหาร/ 
กรมที่ดิน /กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การมหาชน 
GISTDA /  NECTEC    
สถาบันการศึกษา 
ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ ม.สงขลา
นครินทร์ ฯลฯ 

 
- หน่วยงานภาครัฐ ส่งมอบข้อมูล ดิน น้ำ 
พืช เศรษฐกิจสังคม สภาพภูมิอากาศ แผนที่ 
และข้อมูลดาวเทียม  
- หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  
ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ภารกิจและนโยบายสำคัญ 
- สศก. (ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ : NABC) 
เป็นศูนย์รวมข้อมูลดิจิทัลทางการเกษตร 
เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 
- องค์การมหาชน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงานวิจัยและร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินและพัฒนาพื้นที่การเกษตร 
- การเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงานร่วมบูรณา
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
เช่น คทช. One-map บริหารจัดการทรัพยากรดิน
และที่ดินแห่งชาติ 

 
- ข้อมูลมีความถูกต้องครอบคลุมการ
นำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนา
ทรัพยากรดินและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินและที่ดิน 
 
- การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานและนโยบายสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา 
ข้อตกลงการทำงานร่วมกันผ่านโครงการ
ความร่วมมือ (MOU)  
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ผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนราชการ/ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2. องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน (การ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่และ
วางแผนการใช้ที่ดิน การ
จัดการดินและน้ำ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
และการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ ) 

หน่วยงานภาครัฐ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ หน่วยงานในสังกัด/ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ/กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
องค์การบริหารส่วนตำบล 

หน่วยงานเอกชน 
Outsource (ผู้รับจ้าง) 

องค์การมหาชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) /สำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)สวก./ 
NECTEC 

สถาบันการศึกษา 
ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ ม.สงขลา
นครินทร์ ฯลฯ 

- กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ระดับประเทศ (แผนจัดการทรัพยากรดิน  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนองานวิจัย 
- สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนางานวิจัยให้
ได้เทคโนโลยีการจัดการดิน  
- ส่งมอบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
-ส่งมอบองค์ความรู้ทางวิชาการ และให้
ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยเพื่อขยายใน
ระดับพื้นที่ 
- เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการตามภารกิจและ
นโยบายสำคัญของกระทรวงฯ 
- วช. กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
งานวิจัย และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
งานวิจัย 
- เป็นแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ
งานวิจัย 
 

- ข้อมูลครอบคลุมการดำเนินงานตาม
ภารกิจ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน 
- พิจารณากลั่นกรองข้อเสนองานวิจัย พร้อม
ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขข้อเสนองานวิจัย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ระบบสามารถรวบรวม  ประมวลผล สืบค้น
ข้อมูล  และสามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วน 
ตามข้อเสนอทางเทคนิค (TOR) และทันตาม
เวลาที่กำหนด 
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
- แหล่งทุนพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
งานวิจัย พร้อมให้คำแนะนำในการปรับแก้
ไขข้อเสนองานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- กรมฯดำเนินงานวิจัยและรายงานผล
ความก้าวหน้าตามข้อตกลงของแหล่งทุน 

3. งานบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน  

   

3.1 ปัจจัยการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และ 
เทคโนโลยีการจัดการดิน 

หน่วยงานภาครัฐ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ หน่วยงานใน 
สังกัด / องค์การบริหารส่วน
ตำบล / กรมที่ดิน /กรมแผนที่
ทหาร กรมแผนที่ทหาร  

หน่วยงานเอกชน 
Outsource (ผู้รับจ้าง) 
สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
องค์การมหาชน 
GISTDA  

 

 - กษ. ส่งมอบข้อมูลทางวิชาการสำหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และ เทคโนโลยี
การจัดการดิน 
- หน่วยงานในสังกัด กษ. ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงและ
สนับสนุนงานของกรมฯ 
- อบต. อำนวยความสะดวกในการนำ
ผลิตภัณฑ์ไปบริการในพื้นที่ 
- บริษัทเอกชน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ ผลวิเคราะห์ดิน 

- ข้อมูลทางวิชาการสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ และ เทคโนโลยีการจัดการดินมี
ความถูกต้อง 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานร่วมกัน 
- สถานที่รองรับกิจกรรมการให้บริการงาน
พัฒนาที่ดิน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มี
ความทันสมัย 
 

3.2 ผลวิเคราะห์ดิน น้ำ 
พืช ปุ๋ย และวัสดปุรบัปรุง
บำรุงดิน 

- ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ดิน 
น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน 
- ผู้รับจ้างส่งมอบระบบที่สนับสนุนการรับ
บริการแบบ e-Service  

- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ISO) 
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาบริการอยู่ในสภาพดี  ตรงตามมาตรฐาน 
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย 
- ระบบ e-Service สามารถรวบรวม  
ประมวลผล สืบค้นข้อมูล  และสามารถส่ง
มอบงานได้ครบถ้วน ตามข้อเสนอทาง
เทคนิค (TOR) และทันตามเวลาที่กำหนด 
และให้บริการ 24 ชม. 

3.3 บริการแผนทีต่่าง 
เช่น แผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ แผนทีค่วาม
เหมาะสมของดิน 
แผนการใช้ที่ดิน   

- กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศ เพื่อ
เป็นแผนที่ฐาน (Base Map) 
- กรมที่ดิน ส่งมอบข้อมูลเส้นขอบแปลงที่ดิน   
- GISTDA ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ (กสก. 
สศก. สปก.  กวก. ชป. กปศ.) ส่งข ้อมูล
เกษตรกร ส ั งคม เศรษฐก ิจ  เพ ื ่ อใช้
ประกอบการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน 

- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลภาพ
ถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ ที่ทันสมัย มีความถูกต้อง 
ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้  
- แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีความถูกต้อง
แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ประเทศ 

4. โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
(งานพัฒนาแหล่งน้ำและ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำ) 

หน่วยงานภาครัฐ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ หน่วยงานในสังกัด/ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ/กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /
องค์การบริหารส่วนตำบล/
กระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานเอกชน 
Outsource (ผู้รับจ้าง) 

สถาบันการศึกษา 

 
-  เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการดำเนิน งานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐบาล เช่น การขับเคลื่อน
นโยบาย Zoning by Agri-Map และแผนงาน
บูรณาการ เช่น การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น 
- อบต. รับถ่ายโอนภารกิจงานพัฒนาแหล่งน้ำ
และสนับสนุน การดำเนินงานในพื้นที่ 

 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบูรณาการ มี
การกำหนดบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน 
- แลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลในเชิง
พื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
- ดำเนินการตามข้อกฎหมายถ่ายโอนภารกิจ 

2. สภาวการณ์ขององค์การ  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
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สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศและแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
พด. ได้กำหนดคู่เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ 

โดยพิจารณาประเด็นการแข่งขันจากภารกิจหลักของ พด. เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจงาน
ลักษณะเดียวกันกับ พด. ตามตารางท่ี OP 6 และตารางท่ี OP 7 
ตารางที่ OP 6 กระบวนการ/หน่วยงานท่ีให้บริการและส่งมอบบริการในลักษณะเดียวกัน (คู่เปรียบ/คู่เทียบ) ในประเทศ 

ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ปัจจัยแห่งความ 
สำเร็จที่สำคัญ 

แหล่งข้อมูล 

1. งานบริการด้าน 
วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช 
ปุ๋ย และวัสดุ
ปรับปรุงบำรุงดิน 

- ความครอบคลุม
ของการให้บริการ 
- ข้อมูลผลการวิเคราะห์
ดิน   
- ความสะดวกในการ
เข้าถึงการให้บริการ 
รวดเร็ว 

1. ห้องปฏิบัติการ 
ในประเทศไทย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กรม
วิชาการเกษตร และ
เอกชน (Central lab) 

1. พด. มีห้องปฏิบตัิการ
สามารถให้บริการครอบคลุม 
77 จังหวัด  และมีการบริการที่
เข้าถึงผู้รับบริการเข้าถึงระดับ
หมู่บ้าน (Mobile Unit) 
2. พด. ให้บริการวิเคราะห์ดินโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกร 
3. พด. มีชุดตรวจสอบดิน 
อย่างง่าย (LDD Test Kits ) 
ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

1. มีห้องปฏิบัติการครอบคลุม
ทุกเขต 
(สพข. 1-12) 
2. มีเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัย 
3. ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย 
(LDD Test Kits) ประจำ 
ศพก. 882 ศูนย ์

1. ข้อมูลจาก  
พด. 
2. ผลการ
รวบรวม 
จากเว็บไซต์ 
 

 

2. งานบริการด้าน
ปัจจัยการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
และ เทคโนโลยีการ
จัดการดิน(ซุปเปอร์ 
พด.1,2,3,6,7,9,13
และจุลินทรีย์
ปรับปรุงบำรุงดิน 
พด.11, และปุ๋ย
ชีวภาพ พด.12 ) 
 

- ผลิตภัณฑ์มีความ 
หลากหลาย 
- การเข้าถึงการ
ให้บริการ 
 

1. กรมวิชาการเกษตร 
2. กรมส่งเสริม
การเกษตร 
3. สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 
4. กรมประมง 
5.สถาบันเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
6. ภาคเอกชน 
 

1. การใช้ประโยชนค์รอบคลุม
ปัญหาทางการเกษตร ได้แก่ 1) 
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 2) 
ควบคุมศตัรูพืช 3) บำบัดน้ำ
เสีย แต่หน่วยงานอ่ืน มี
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ไม่
ครอบคลุมปัญหา เช่น กรม
วิชาการไม่มีจุลินทรีย์ทำปุ๋ย
หมัก น้ำหมักชีวภาพ และ
บำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริม
การเกษตรมีเฉพาะจุลินทรีย์
ควบคุมแมลง กรมประมงมี
เฉพาะจุลินทรียบ์ำบัดน้ำเสีย 
2. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่
กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน
จำหน่าย 
3. ให้บริการครอบคลุม 
ทั่วประเทศผ่านหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาคและหมอดินอาสา แต่
หน่วยงานอ่ืนไม่มีการให้บริการ
ผ่านตัวแทนเกษตรกร 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
2. มีเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
3. มีโรงงานต้นแบบในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์

1. ม.ขอนแก่น 
2. พด. 
3. การรวบรวม
จากเว็บไซต์ 
 

 
 

3.งานบริการด้าน
บริการแผนที่ต่างๆ 
เช่น แผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ 
แผนที่ความ
เหมาะสมของดิน 
แผนการใช้ที่ดิน   

- มาตรฐานการ
จัดทำแผนที่เทียบกับ
มาตรฐานของ
อเมริกา (USDA)  
- ความถูกต้องความ
รวดเร็วและความ
ทันสมัย 

1. สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)
(GISDA) 

1. พด. ผลิตแผนที่ข้อมูลมี
ความละเอียดถูกต้องและ
แม่นยำ (แผนที่มาตราส่วน 1 : 
4000) 

1. มีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและ
มีประสิทธิภาพ   
3. มีระบบการตรวจข้อมูลกับ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

1. ข้อมูลจาก 
พด. 
2. ผลการสำรวจ
จากผู้รับบริการ 
 
 

ตารางที่ OP 7 กระบวนการ/หน่วยงานท่ีให้บริการและส่งมอบบริการในลักษณะเดียวกัน (คู่เปรียบ/คู่เทียบ) ต่างประเทศ 
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ปัจจัยแห่งความ 
สำเร็จที่สำคัญ 

แหล่งข้อมูล 

1. แผนที่ดิน 
 
 

- ประเทศใน 
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  
(เมียนม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม) ภูฏาน 
- สหรัฐอเมริกา 

1. พด. มีการจัดทำแผนที่ดินละเอียดระดบั
มาตราส่วน 1:25000 ครอบคลุมทั้งประเทศ ส่วน
ประเทศคู่เทยีบพึ่งเริ่มดำเนินการในมาตราส่วน
เดียวกัน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
2. สหรัฐอเมริกามีการจัดทำแผนที่ดินที่มีความ
ละเอียดน้อยกว่าในมาตราส่วน 1:50000 

- รัฐบาลให้การสนับสนุน 
- มีบุคลากรที่เพยีงพอ 
- ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานของกรมฯ 

นักวิชาการ พด. 
(จากการไป
ศึกษาต่อและดู
งานใน
ต่างประเทศ) 

2. แหล่งความรู้
ด้านดิน 
 2.1 Soil 
Museum  
 

- ประเทศในลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง  
(เมียนม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ) 

1. พด. มพีิพิธภัณฑ์ดินที่แสดงข้อมูลดิน
ครอบคลุมทั้งประเทศ  และมีทีต่ั้งกระจาย 16 
แห่งทั่วประเทศ ส่วนเนเธอร์แลนด์มีพพิิธภัณฑ์
รวบรวมข้อมูลดินที่เป็นตัวแทนของแต่ละ

- รัฐบาลให้การสนับสนุน 
- ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานของกรมฯ 
- ความหลากหลายของทรัพยากร
ดิน ละเอียดครอบคลุมทั่วประเทศ 
ใช้ประโยชน์โดยง่าย 

1.นักวิชาการ 
พด. (จากการไป
ศึกษาต่อและ 
ดูงานใน
ต่างประเทศ) 
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ปัจจัยแห่งความ 
สำเร็จที่สำคัญ 

แหล่งข้อมูล 

 - เนเธอร์แลนด์,ญี่ปุ่น,
จีน, ไต้หวัน 
 

ประเทศเท่านั้น  และประเทศอ่ืนๆ มีพพิิธภัณฑ์
ไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ 

- แผนงานโครงการที่ขับเคลื่อน
เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

2. การรวบรวม
จากเว็บไซต์ 
 

การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
พด. เปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคล่ือนงานพัฒนาท่ีดินเชิงบูรณาการจากนโยบาย

สู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี นำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการพื ้นท่ี
เกษตรกรรมเชิงรุก (Zoning by Agri-map) การให้บริการเชิงรุกผ่านบัตรดินดี การพัฒนาดินออนไลน์ การ
พัฒนาหมอดินอาสา 4.0  เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับการสาธิตส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรให้ทันกับการแข่งขันและความต้องการของตลาด 
ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล และขยายตัวเพื่อเติบโตด้านการพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรให้ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก ตามตารางท่ี OP 8 

ตารางที่ OP 8  การเปล่ียนแปลงด้านการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อโอกาสทางการแข่งขัน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขัน โอกาส 

1. ด้านนโยบาย ระเบียบ และกฎหมาย 
 1.1 นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับเกษตรเพิ่ม
มูลค่าสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์   
 1.2 แผนปฏิรูปประเทศ/ภาคการเกษตร 
 1.3 นโยบายThailand 4.0 เกษตรด ิจ ิท ัล เกษตร
อัจฉริยะ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรมากขึ้น  
 1.4 นโยบาย รมว.กษ./รมช.กษ. (Zoning by Agri-
map) /เกษตรอินทรีย์) 
     1.5 กฎหมายการคุ ้มครองพื้นที่เกษตรในการรักษา
พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพ 

 
      กรมฯ ต้องปรบับทบาท ให้รองรับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทดังกล่าว เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน
สำหรับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง  พืชที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น การนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้
สนับสนุนการเป็นเกษตรอัจฉริยะ และการจัดทำชดุ
ข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Datasets) เพื่อ
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) 

 
ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน เพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร ส่งผลให้ประเทศหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง ‘ค่อนข้างสูง’ (High 
middle-income countries) 
 

2. ด้านสุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม  
2.1 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น Covid-19 
2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติ

ต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร 
2.3 สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เช่น มลพิษ

ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษจากสาร
อันตราย มลพิษจากของเสียอันตราย 

2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ไม่เหมาะสม 
เช่น มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยไม่มี
การปรับปรุงบำรุงดิน 

    กรมฯ ปรับแผนงานและงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การแก้ปัญหาของรัฐบาล และสนับสนุนโครงการ
ช่วยเหลือ เกษตรกรที ่ได ้ร ับผลกระทบให้มีรายได้
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค  Covid-19  และภัย
แล้ง 
    ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร รวมทั้งปัญหามลพิษ
ทางด ิน น ้ำ อากาศ ให้ท ันต ่อสถานการณ์ และ 
แนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย  

    เกษตรกรมีทางเลือกในการสร้าง
รายได้ และสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีการ
ดำรงชีวิตในแบบ New Normal  

3. ด้านเทคโนโลยี 
3.1 การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Transformation) 
3.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภาคเกษตร เช่น 

Application ทางการเกษตรและการเข้าถึง 

    กรมฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการทำงาน เพิ ่มทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล และ 
ปรับระบบการให้บริการในรูปแบบ e-Service 

พัฒนาองค์กร เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
โดยนำเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื ่อพัฒนาองค์กรทางด้านบุคคลกร 
เทคโนโลย ี  และระบบงาน  ด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อ

ระดับราคาสินค้าเกษตร (ภาวะเศรษฐกิจผันผวน) 
4.2 สังคมผู้สูงอายุ (แรงงานภาคการเกษตร) 

และแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตร 

   ทำให ้กรมปร ับกระบวนการทำงานโดย เน้น
ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลในระดับรายแปลง 
เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการเพาะปลูก
ให้เหมาะสมกับดิน 
   เปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรผู้สูงอายุ เป็นเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Smart Farmer) ที่มีองค์ความรู้ทางการเกษตรมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

   การนำเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรทำ
ให้เกษตรสามารถทำการเกษตรได้
อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของ
ตลาด  
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

พด. ได้กำหนดประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ความท้าทายในด้าน
พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม โดยมีความท้าทายในแต่ละด้าน ตามตารางท่ี OP-9 
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ตารางที่ OP 9  ประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็น 

ความ 
ท้าทาย 

ความ
ได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ 
 

1) ยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร /แผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /แผนแม่บทด้านการเกษตรและแผนแม่บทด้านการ
บริหารจัดการน้ำ/เกษตรอินทรีย์ 

  

2)  นโยบายรัฐบาลที่สำคัญและเร่งด่วน    
3)  การขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs 15.3 ในการหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ SDGs 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

  

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาที่ดินที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation และ พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

  

2) นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาบริการในลักษณะ Web Application และ Mobile Application เพื่อให้ข้อมูล
แก่ประชาชนด้านการพัฒนาที่ดิน 

  

3) เครือข่ายหมอดินอาสาครอบคลุมทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน   
4) ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

1) การกำหนดทิศทางของผู้บริหารองค์การ   
2) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านสำรวจ จำแนกดิน วิเคราะห์ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ
เทคโนโลโลยีดิจิทัล  

  

3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับนโยบายเกษตร 4.0    
4) ช่องว่างระหว่างช่วงอายุของบุคลากร   
5) หมอดินอาสาที่มีความรู้และทักษะสูงที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของ พด. ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ   

ด้านสังคม 1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green City) 

  

2) สร้างการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินอย่างยั่งยืน   

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ  
ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

จากฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทยทำให้ทราบสถานภาพทรัพยากรดิน การใช้ท่ีดิน และปัญหา
การใช้ทรัพยากรดินนำไปสู่การออกแบบเครื่องมือ LDD Excellent  Model โดยการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เชื่อมโยงกับเป้าหมายทุกระดับจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตามประเมินผล เพื่อเรียนรู้จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
นำไปสู่การบริหารจัดการผลการดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน กระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนทั้งระบบ ได้แก่ PDCA, PMQA, SIPOC, Process 
Management, SWOT Analysis, PESTEL Analysis, 2S4M, As is Process Management, To be Process 
Redesign, Fish bone diagram, service blueprint, HR scorecard,  Organization Design และ  Trend 
Analysis เป็นต้น รวมท้ัง การจัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือ 7 – KM Process และรวบรวมความรู้ท่ีฝังลึกในตัว
บุคล (Tacit Knowledge) มาจัดทำเป็นองค์ความรู ้ (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดการเรียนร ู ้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Training ซึ ่งเป็นคลังความรู้เพื ่อให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายสะดวก และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Two way) 
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ส่วนท่ี 2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่วนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์  

พด. ได้วางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการปลูกพืช และสร้างสมดุลของส่ิงแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เรื่อง ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ระยะ 20 ปี ท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และความสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากรสู่
การผลิตเกษตรอินทร ีย ์ และ
กระแสสังคมที ่หันมาใส่ใจการ
อนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อมและการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอน ตามภาพ
ที่ 2.1 ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ 
พด. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธี Top 
Down:  การ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง จาก
ร ะ ด ั บ บ น ล ง ล ่ า ง  ไ ด ้ แ ก่  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(SDGs) กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลและนโยบายปฏิรูป
การเกษตร ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และ Bottom up:  การเช่ือมโยงจากระดับล่างขึ้น
บน ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สอบถามความต้องการและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลในช่วง 5 ปี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำประชา
พิจารณ์ 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรดิน วิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดย
เช่ือมโยงกับระบบงานและกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ใช้ PESTEL 
Analysis เทคนิค SWOT Analysis และหลักการ 2S4M 3) การกำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทาง
เป้าหมายระยะยาว ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประเด็นหลักของการ
พัฒนา ใช้ข้อมูลความท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความสามารถพิเศษ  มีเป้าประสงค์
ท่ีสำคัญสูงสุด คือ พื้นท่ีการเกษตรมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ 

ภาพที ่2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(LDD Strategic Planning Model) 
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ระยะเวลา 20 ปี มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย
การสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 2) เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ 4) สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 5) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 6) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 4) การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หลังจากท่ีทำแผนปฏิบัติการได้รับการเห็นชอบแล้ว สำนัก/กองในสังกัด พด. นำ
แผนไปปฏิบัติ ใช้แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเครื่องมือ Individual Scorecard เป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมไปสู่ระดับหน่วยงาน กลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล โดย
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(IPA) ตามแนวคิด Balanced Scorecard  5) การกำกับ ติดตามและประเมินผล ช่วงเดือนตุลาคมถึงส้ิน
ปีงบประมาณ ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ใช้ LDD Excellent Model ในการควบคุม กำกับ 
ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวชี้วัด
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลตามท่ีได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานไว้ ผ่าน e-SAR Card ทุก 3, 6, 
9 และ 12 เดือน และเช่ือมโยงสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ปีละ 2 รอบ 
2.2 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

พด. นำแผนไปปฏิบัต ิ โดยใช้เคร ื ่องมือ 
Individual Scorecard การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
กรมไปสู ่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ตาม
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย พด. ได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ไปสู ่ระดับหน่วยงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัต ิการ
เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ และได้กำหนด
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (IPA) โดย
ใช้แนวคิด Balanced Scorecard เป็นเคร ื ่องมือ
ทางด้านการจัดการท่ีทำให้องค์การมีความชัดเจนใน
เรื่อง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และการนำเอาไป
ปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินที่จะช่วย
ทำให้องค์การเกิดการร่วมใจเป็นหนึ ่งเดียวและ
มุ ่งเน้นความสำเร็จขององค์การเป็นสำคัญ โดย
กำหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อวัดผลงานผู้บริหารระดับอธิบดี และรองอธิบดี ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคลตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (PMS) ภายใต้กรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ และมีการควบคุมกำกับตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เชื่อมโยง
กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS)  ตามภาพท่ี 2.2  

ภาพที ่2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 



 

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2564 หน้า 20 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ พด. ช่วยสนับสนุนการบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุน 
เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ โดย 1) การบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
ระบบการประชุมออนไลน์ (Video conference & Web conference) การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และการพัฒนา Mobile Application ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น LDD on Farm แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก Agri-Map Online ดินออนไลน์ และAI Chatbot คุยกับน้องดินดี 2) การปรับปรุงกระบวนการ 
ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด ได้แก่ การใช้ LDD Excellence Model เป็นหลักในการปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน รวมท้ังนำหลัก Smart Workplace for Productivity Enhancement  มาใช้ในการบริหารจัดการ
งานและการปฏิบัติงาน และ 3) การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร เช่น ดินออนไลน์ LDD on Farm Zoning 
by Agri-map AI Chatbot คุยกับน้องดินดี การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของผู้รับบริการใน
พื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ เพื่อจัดทำแผนการผลิต จัดทำหลักสูตรการอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้มี
การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ในการทำการเกษตรมากขึ้น  

พด. มีแผนในการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก ให้รองรับสถานการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น 1) ภัยพิบัติ 2) เกษตรกรเปล่ียนแปลงความต้องการ 3) สภาพพื้นท่ีจริง
ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ โดยมีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ 1) ช้ีแจงโครงการก่อนดำเนินงาน 2) 
สำรวจพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร 3) จัดทำข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เช่น 
ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงความแห้งแล้ง 4) ใช้ข้อมูลแผนท่ีในการสำรวจพื้นท่ีก่อสร้างไม่ให้ซ้อนทับกับเขตป่าไม้ และ
ขับเคลื่อนโดยใช้แผนการจัดการเชิงรุก เช่น แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ภัยแล้ง 
โดย พด. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ประกอบด้วย การขุดลอก
แหล่งน้ำ จัดทำระบบส่งน้ำ และการกักเก็บน้ำในดินโดยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งนี้ ยังมีระบบในการ
ติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดระยะยาว วัดผลสำเร็จของ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2) ตัวชี ้วัดระยะสั้น วัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA 3) ตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน โดยรวบรวมรายงานผล
การวัดผลการดำเนินงาน ปัจจัยท่ีทำให้เกิด/เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ดำเนินงาน โดยมีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่ง
น้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ(http://sql.ldd.go.th/RevisedRsv/main.aspx) 2) ระบบรายงานผู้สอบบัญชี 
รายงานต้นทุนผลผลิต รายงานการเงินและงบทดรอง (http://www.ldd.go.th/report_fid/Index.html)     
3) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (http://sql.ldd.go.th/auction/) 

นอกจากนี้ พด. ยังมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการเพื่อ
ป้องกันและคาดการณ์สิ่งที ่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้
สามารถปรับแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และ
จัดทำแผนสำรองตามลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละโครงการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง)จาก
รัฐบาล เพื่อรองรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำท่วม ส่งผลให้กรมต้องปรับ
แผนการดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การ
ปรับเปล่ียนการผลิตพืชให้เหมาะสมตามแผนท่ี Agri-map การเสนอของบประมาณ (งบกลาง) เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในช่วงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นต้น 
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หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พด. กำหนดวิธีการเก็บรวบรวม ค้นหา และจำแนกข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานด้านพัฒนาที่ดินจากการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากการรายงาน/นิเทศ/ติดตาม/
ประเมินฐานข้อมูลการดำเนินงาน/การบริการต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และรับฟัง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น เกษตรกร 
พด. ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล/สถิติการให้บริการจาก Website กรม/กระดานโต้ตอบ web board / การ
ขอรับบริการผ่าน Web Application การขอรับบริการผ่านสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา และหมอดินอาสา รวมทั้งติดตามข่าวสารจากการรายงาน/นิเทศ/
ติดตามและประเมินผลโครงการ และการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พอใจของผู้รับบริการ ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ต้องการงานบริการและโครงการพื้นฐาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดินเส่ือมโทรม 
ภัยพิบัติทางการเกษตร (ภัยแล้ง/น้ำท่วม) ให้สามารถลดความเสี่ยงจากการผลิตทางการเกษตรได้  และ
พัฒนาพื้นท่ีการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น หน่วยงานภาครัฐ พด. ใช้
วิธีการรวบรวบข้อมูลจากรายงานผลการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเวทีประชุม เวที
สัมมนา/เสวนาต่างๆ และการปฏิบัติงานในพื้นท่ี เช่น โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) จากการใช้แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กำหนดพื ้นที ่เป้าหมาย
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) กับการปลูกข้าว เป็นการผลิตสินค้าอื่น เช่น ปศุสัตว์ ประมง 
หม่อนไหม เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างต้องการข้อมูลท่ีมีความถูกต้องทันสมัยใช้
งานง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่ และองค์ความรู้ที ่สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และนโยบายระดับกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนและประชาชน 
พด. ใช้วิธีการรวบรวบข้อมูลจากรายงานผลจากจัดเวทีประชาพิจารณ์/ประชุมช้ีแจงสถานการณ์ทรัพยากร
ดินและแนวทางการจัดการหรือพัฒนาในระดับพื้นท่ี และการปฏิบัติงานจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดย
ต้องการกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของ พด. ที่สามารถบูรณาการกับแผนงานโครงการของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ภาคเอกชน เช่น บริษัทผลิตกระดาษที่ต้องการไมยู้
คาลิปตัสป้อนโรงงานผลิตกระดาษ จึงเข้าร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม
ของ พด. สนับสนุนเกษตรกรปลูกยูปคาลิปตัสและรับซื้อคืน  ทำให้ได้ประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย พด. สามารถ
จัดการดินเค็มไม่ให้แพร่กระจายทำความเดือดร้อนให้ประชาชน เกษตรกรสามารถใช้พื้นท่ีทำการเกษตรและ
ปลูกยูคาลิปตัสสร้างรายได้เสริม ขณะที ่เอกชนมีแหล่งรับซื ้อวัสดุเพื ่อนำเข้าโรงงาน  เป็นต้น และ
สถาบันการศึกษา พด. ใช้วิธีการรวบรวบข้อมูลจากเอกสารผลงานวิชาการ/ผลการศึกษา เวทีประชุม
วิชาการ การดำเนินงานวิจัยร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้าน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน การทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยดินเค็มภาคอีสานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต้องการข้อมูล 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการและงานวิจัยทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรกรนำไปใช้ได้จริง เป็นต้น   

ผลจากการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาท่ีดิน ดังตาราง OP 3 ส่วนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต จากการคาดการณ์ข้อมูลสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น การเปล่ียนวิถีชีวิต
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เป็นสังคมเมือง คนเมืองวัยทำงาน ส่วนใหญ่นิยม
พักอาศัยคอนโด มีพื้นท่ีแคบ และข้อมูลรายงาน
สะท้อนมาจากผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มคนดังกล่าว
ต ้องการปล ูกพ ืชบนคอนโดท ั ้ งเพ ื ่ อสร ้าง
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของที่อยู ่อาศัย 
รวมทั้งต้องการปลูกพืชบริโภคเอง นอกจากนี้
จากการที่ประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง
ต้องการทำการเกษตรและปลูกพืชที่ไม่ต้องการ
ใช้แรงงานมาก จากข้อมูลและสารสนเทศของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
นำไปสู่การวางระบบ/ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เพื่อให้สอดรับกับประเด็นแนวโน้มของสังคมและวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน รวมถึงสร้าง
ความผูกพัน และ/หรือขยายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน เช่น พด. 
พัฒนาระบบการปลูกพืชแบบใหม่ผ่านโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื ้องด้วย
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ระบบการปลูกพืชท่ีไม่ต้องใช้แรงงานมาก สามารถปลูกพืชในพื้นท่ีแคบ และมี
ต้นทุนต่ำ สามารถปรับใช้วัสดุเศษเหลือ เช่น เศษกระเบื้องท่ีไม่ใช้แล้ว นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืช เป็นต้น 
3.2 การสร้างความผูกพัน 

พด. มีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมารับ
บริการในการปรับปรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดิน และได้รับการคำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการตรวจสอบ
ดิน ปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดี สามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีขึ้น จนเกิดความเชื่อมั่น ยอมรับและ
แนะนำต่อ มีการติดต่อเพื่อขอรับความรู้ในการพัฒนาท่ีดินใหม่ ๆ อยู่เสมอ เกษตรกรบางส่วนมีศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู้ และมีจิตอาสาท่ีจะเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินให้กับชุมชนและผู้สนใจ เข้าร่วม
เป็นอาสาสมัคร หมอดินอาสา และกรมได้ให้องค์ความรู้และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกรมฯ เพื่อใช้
ประกอบการสาธิต ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ  และพด. มีการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรม Youtube (กรมพัฒนาที่ดิน แชนแนล LDD Channel)  Facebook 
(https://web.facebook.com/ldd.go.th/) และผ่านหน่วยงานในพื้นที่ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
วาระโอกาสที่เหมาะสมและตามโครงการที่สำคัญของกรมฯ เช่น การรณรงค์ลดการเผาตอซัง ในฤดูเก็บ
เกี่ยวข้าว และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เช่น การให้บริการดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดิน
และการใช้ท่ีดินท่ีผู้รับบริการสามารถเลือกขอข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินในรูปแบบ Shape file ได้ผ่าน
เว็บไซต์  การประชาสัมพันธ์ พด.13 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกรม เพื่อให้ผู้รับบริการทราบประโยชน์และ
ช่องทางในการขอรับบริการ เป็นต้น  ในด้านการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง พด. จัดให้มี
การสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับ พด. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริการ โดยนำข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ มาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงการบริการ รวมทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงความต้องการของผู้รับบริการ โดยให้
คำแนะนำในการขอรับบริการข้อมูลหรือความรู้ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ผู ้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น การขอรับบริการวัสดุการเกษตร 
การขอรับบริการข้อมูล การขอรับบริการสระน้ำในไร่นา ซึ่งทำผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

ภาพที ่3.1 ข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียน กรมพัฒนาที่ดิน 
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เข้าถึงสารสนเทศ บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ ่งขึ ้น  โดยพบว่ามีผู ้รับบริการรายเดิม ขอรับบริการ
เพิ่มเติมในระบบดินออนไลน์ และระบบ e-Service บริการวัสดุการเกษตร  

สำหรับการจัดการข้อร้องเรียน พด.ได้วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนท่ีกำหนดขั้นตอนและช่องทาง
การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยแจ้งไปยังศูนย์คุ้มครองจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอ พด. ดำเนินการจนถึงขั้นตอนข้อร้องเรียนได้ข้อยุติและแจ้งผลกลับไปยังผู้
ร้องเรียน และมีการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส นอกจากนี้ พด. ได้วางระบบติดตามคุณภาพการให้บริการ
อย่างเนื่องโดยจัดให้มีช่องทางต่างๆท่ีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย รวมถึงจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ ทั้งระดับ
หน่วยงาน และระดับ พด. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป ตามภาพท่ี 3.1 
หมวด 4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ  

พด. ใช้ LDD Excellent  Model ดังภาพที่ 1-1 เป็นหลักในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของพด. โดยเริ่มจากการ
ติดตาม (Monitoring) ท่ีข้อมูลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ ข้อมูลสถานการณ์ด้านดิน ความต้องการของเกษตรกร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากนั้นนำ
ข้อมูลและสารสนเทศจากการติดตามทั้งหมดมาวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synchronize) เพื่อจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ จากนั้นพัฒนา (Develop) ระบบการวัดและการรายงานโดยกำหนด KPI 
และ สารสนเทศ ระดับกรม/สำนัก/กอง/บุคคล พัฒนาระบบงานและระบบการรายงาน เพื่อนำไปสู่การ
บรรลุผลความสำเร็จ (Achievement)  โดยดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวัดผลสำเร็จของการ
ดำเนินการ (ระยะยาว ระยะสั้น และ ระยะเร่งด่วน) ด้วยการรายงานผลการดำเนินงาน การทบทวนและ
ปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน (Sharing)/การแจ้งเตือน (Warning) เพื ่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามลำดับ จาก Information Knowledge Innovation Best Practice  และการเตือน
ภัย (Warning)  ด้านภัยแล้ง ดินถล่ม น้ำท่วมขังในพื้นท่ีทำการเกษตร และปัญหาหมอกควันทำให้มีจุดความ
ร้อน (Hotspot) จากการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม จากนั้นมีการประเมินผล (Evaluation) การดำเนินงานจาก
วงล้อภายใน-ภายนอก  LDD Excellent Model เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงนำไปสู่การ
บริหารจัดการเพื่อการคาดการณ์และการป้องกันในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  พบประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง
และโอกาสที่สอดคล้องกับภารกิจของ พด. ได้แก่ นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาลที่สำคัญและเร่งด่วน นโยบาย Thailand 4.0  แผนปฏิรูปประเทศภาคการเกษตร นโยบายเกษตร 
4.0 นโยบายเกษตรอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภาคเกษตร ระบบราชการ 4.0 และเป้าหมาย
การบรรลุการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งจุดแข็งที่เป็นโอกาสจากภายใน 
ได้แก่ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจ จำแนกดิน วิเคราะห์ดิน วางแผนการใช้ที ่ดิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ฐานข้อมูลดินและแผนการใช้ที่ดินครอบคลุมการใช้ข้อมูลทุกระดับ มีเครือข่ายหมอดิน
อาสาที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดผลักดันการพัฒนา 
คิดค้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับแผนคาดการณ์การ
ดำเนินงานในอนาคต แบ่งออกเป็นข้อมูลและสารสนเทศด้านบริหารและข้อมูลและสารสนเทศด้านการ
จัดการเชิงพื้นท่ี รายละเอียด ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลและสารสนเทศด้านบริหารและข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการเชิงพื้นท่ี 
 

1. ข้อมูลและสารสนเทศด้านบริหาร 

ชนิดข้อมูล (ด้านอิเล็กทรอนิกส์/กระดาษ) สารสนเทศ 
ความถี่ในการ
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รวบรวม 

- กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มาตรฐาน ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู ้
เทคโนโลยี นวัตกรรม  ผลการปฏิบัติงานประจำวัน 

- ข่าวสาร  เว็บไซต์ รายงาน  ระบบงาน รายวัน - ทุกหน่วยงาน 

- ข้อมูลการให้บริการผลิตภัณฑ์ พด. กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการ
พัฒนาที่ดินและสารปรับปรุงดิน 

- e-Service บริการวัสดุการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 - ศทส.  กทช. และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

- ข้อมูลการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย - ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน  
- ระบบรายงานผลวิเคราะห์ตัวอยา่งดิน 
น้ำ ปุ๋ย 

 - สวด. ศทส. และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

- ข้อมูลการดำเนินการด้านหญ้าแฝก - ระบบบริหารและติดตามโครงการ 
ปลูกหญ้าแฝก 

 - ศทส. กวจ. และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

- ข้อมูลสอบถาม/ร้องเรียน - ระบบรับเร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
- ระบบเวทีโต้ตอบ (Webboard)  

 - กกจ.  ศทส. 

- ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สำคัญ (Flagship) - รายงาน ระบบงานต่าง ๆ รายสัปดาห์ - กผง. และทุกหน่วยงาน 
- เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ - ข่าวสาร  เว็บไซต์  - สลก. 
- ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี - ระบบงานต่าง ๆ รายเดือน - กผง. และทุกหน่วยงาน 
- การใช้จ่ายงบประมาณ - ระบบ GFMIS   - กค. 
  - ระบบการควบคุมการใช้เงินของ พด.  - กค. 
- ผลการปฏิบัติราชการตาม PA, IPA - ระบบงานต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง - กผง. และทุกหน่วยงาน 
- แหล่งน้ำขนาดเล็ก/แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน - ระบบแหล่งน้ำขนาดเล็ก/แหล่งน้ำใน

ไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
- กผง. สวพ. และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

- ข้อมูลแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ - รายงาน  เว็บไซต์ รายปี - กผง. และทุกหน่วยงาน 
 

2. ข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการเชิงพื้นที่  

ชั้นข้อมูล สารสนเทศ 
ความถี่ในการ
ปรับปรุงชั้น

ข้อมูล 
ผู้ผลิตข้อมูล/พฒันาระบบ 

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพการใช้ที่ดิน รายจังหวัด/ภาค/ประเทศ มาตรา
ส่วน 1:25,000  ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง(กรมการปกครอง)  , ข้อมูล
ขอบเขตป่าไม้(กรมป่าไม้) , ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ (กรมแผนที่ทหาร) , 
ข้อมูลแผนที่ภาพออร์โธสี(สสผ.) , ภาพถ่ายดาวเทียม(GISTDA) , การสำรวจ
ภาคสนาม(กนผ.) ,  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สภาพการใช้ที่ดินย้อนหลัง(กนผ.) 

- ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ภายใต้ระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

38 จังหวัด ต่อปี 
 

- กนผ. 
- ศทส. 

2. ข้อมูลดิน ได้แก่ ข้อมูลดิน (กสด.) , ข้อมูลแผนที่ภาพออร์โธสี (สสผ.) , 
ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ (กรมแผนที่ทหาร) ,ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา(กรม
ทรัพยากรธรณี) , ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน(กนผ.) , ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
(กรมอตุนิยมวิทยา) , ข้อมูลการปกครอง (กรมการปกครอง) , เอกสารทาง
วิชาการด้านการสำรวจจำแนกดิน , ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม (กสด.) 

- ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน ภายใต้
ระบบ EIS ด้านการพัฒนาทีด่ิน 
- ดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและ
การใช้ที่ดิน 
- แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการ ใช้
และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

10 ปี ต่อ 1 รอบ - กสด. 
- ศทส. 
 

3. ข้อมูลการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) ได้แก่ ข้อมูลดิน (1:25,000) 
, ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (1:25,000) , ข้อมูลแผนที่เขตเส้นฝน(Isohyet 
map) , ข้อมูลแผนที่ขอบเขตป่าตามกฎหมาย (1:50,000) ,ข้อมูลแผนที่เขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร , ข้อมูลแผนที่นิคมสหกรณ์การเกษตร , ข้อมูลแผน
ที่เขตชลประทาน , ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง, ขอ้มูลขอบเขตอุทยาน
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ,ข้อมูลความต้องการธาตุอาหารพืช (กรมวิชาการ
เกษตร),ข้อมูลเขตความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืชอินทรีย์ 

- เขตความเหมาะสมสำหรับการ ปลูก
พืชเศรษฐกิจ มาตราส่วน 1:25,000 
- แผนทีท่างเลือกพืชเศรษฐกิจ 
- Agri-Map Online 
- แผนที่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์เชิงพ้ืนที ่

รายปี - กนผ. 
 
 

การติดตามผลการดำเนินงานของ พด. แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดระยะกลางและระยะยาว 
วัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นครึ่งแผนและส้ินสุดแผน (3-5ปี) 2) ตัวชี้วัดระยะสั้น วัดผล
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในระดับหน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA เป็นรายปี 
และ 3) ตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน วัดผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์และรายวัน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละตัวชี ้วัดจะส่งรายงานผลการวัดผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ปัจจัยที่เป็น



 

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2564 หน้า 25 
 

อุปสรรคต่อความสำเร็จ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการดำเนินงานสำหรับนำเสนอต่อผู้บริหารใน
การประชุมประจำเดือน เพื ่อให้ผู ้บริหารที ่มีอำนาจตัดสินใจพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
ปรับเปลี ่ยนแผนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความท้าทายกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  

พด. มีการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาของแผนระยะส้ัน และระยะยาว โดยใช้
ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินและท่ีดิน เช่น ข้อมูลพื้นท่ีดินปัญหาและความเส่ือมโทรม พื้นท่ีท่ีมีการชะล้าง
พังทลายของดิน ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3-5 ปี และผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ประกอบการคาดการณ์และวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานทำให้สามารถคาดการณ์เป้าหมาย และกำหนดตัวช้ีวัดของแผนการดำเนินใน
ระยะส้ันและระยะยาว  และข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ทรัพยากรท่ีดิน
ของไทย (ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน การชะล้างพังทลายของดิน) กับประเทศในระดับภูมิภาค (เอเชีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียใต้) มาใช้ประกอบการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน โดยการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดำเน ินงานเพื ่อให้ได ้แนวทางการดำเนินงานที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือคาดไม่ถึง เช่น ปัญหาภัยแล้ง พด. มีการคาดการณ์จากข้อมูลพื้นท่ี
เส่ียงภัยเบื้องต้น และจัดเตรียมแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย และบรรจุกิจกรรมดังกล่าวลงในยุทธศาสตร์ พด. 
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การพัฒนาท่ีดินอย่างยั่งยืน 
4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  

พด. วางระบบการจัดการความรู้ด้วย ระบบ LDD Excellent Model โดยมีกระบวนการจัดการความรู้
ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศเรียกว่า KM LDD 4.0 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรนำไปสู่การเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท สถานการณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การ
ปฏิรูปประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายระดับให้
สอดคล้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการเปิดเผย เช่ือมโยงข้อมูลท้ังระบบท่ีเป็นปัจจัยนำเข้า
ตั้งแต่ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ฐานข้อมูลเกษตรกร/หมอดินอาสา ผลงานวิจัย/งานวิชาการ และเทคโนโลยีการ
จัดการดิน โดยมีระบบการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้วยการวางระบบตัวชี้วัดการ
พัฒนาความรู้เพื ่อสร้างการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ให้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างหน่วยงาน/บุคคล เพื่อนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือ
ทุนปัญญาขององค์การอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากรเป็นมืออาชีพด้านการ
พัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาและเกษตรกรเป็น SMART Farmer ทรัพยากรดินได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นองค์กรดิจิทัล บรรลุสู ่เป้าหมายสำคัญสูงสุดขององค์กร คือ 
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามภาพท่ี 4.1  
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พด. นำเกษตรกรและหมอดินอาสาจากพื้นท่ีใกล้เคียง หรือพื้นท่ีอื่นๆ มาศึกษาดูงาน สร้างเวทีแลกเปล่ียน 

สร้างจุดหรือศูนย์เรียนรู้ และมีการจัดทำส่ือวีดิทัศน์จำลองภาพให้เห็นแต่ละขั้นตอน ดำเนินการสกัดความรู้จากวิธี
ดำเนินงานในพื้นท่ีของหมอดินอาสาท่ีได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาดีเด่น และจัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดทำสคริปต์
เพื่อเผยแพร่ทั้งในโทรทัศน์ วิทยุ และจัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ เว็บเพจ KM LDD หรือ
เจ้าหน้าท่ีของ พด. จะนำหมอดินอาสา เกษตรกรท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง และได้นำองค์ความรู้ด้าน
การวางแผนการใช้ท่ีดิน ไปพัฒนานวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
อย่างบูรณาการ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) องค์ความรู้เหล่านี้ที่ได้จากหมอดินอาสา เกษตรกร 
พด. จะเก็บรวบรวมไว้ที่ เว็บเพจ KM LDD (http://e-library.ldd.go.th/Web_KM/) และเว็บเพจหมอดินอาสา
กรมฯ (http://lddmordin.ldd.go.th/lddmordin02.0.html) บนหน้าเว็บไซต์ของกรมฯ 

พด. ได้มีการเชื ่อมโยงองค์ความรู้และข้อมูลของ พด.กับหน่วยงานภายนอก เช่น  ข้อมูลพื ้นท่ี
ชลประทานจากกรมชลประทาน ข้อมูลราคาตลาด ผลผลิตคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ข้อมูลโรคพืชและสัตว์ศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ข้อมูลแปลงท่ีดิน 
สปก. จากสำนักงานปฏิร ูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสภาพภูมิอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปใช้สร้างและพัฒนานวัตกรรม แก้ปัญหาการวางการใช้ท่ีดินด้วยตนเอง เช่น พัฒนา
แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD on Farm) เป็น
เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับชุดดิน โดยเกษตรกรวาดแปลง
และบริหารจัดการข้อมูลแปลงด้วยตนเองบนแผนท่ี Online มีข้อมูลประจำแปลงนั้น ๆ ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึง
เก็บเกี่ยว เพื่อนำมาใช้วางแผนการใช้ท่ีดินในแปลงได้อย่างเหมาะสม ระบบจะคำนวณต้นทุนการผลิต และ
คาดการณ์ผลผลิต แสดงรายรับ-รายจ่าย ผลกำไร-ขาดทุน และสรุปข้อมูลเป็นรายแปลงให้เกษตรกร พร้อม
ท้ังมี QR Code สำหรับสแกนดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
หมวด 5 บุคลากร  
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ พด. เริ ่มต้นจากการประเมินขีดความสามารถและ
อัตรากำลังด้านบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ภารกิจหลักขององค์การ 
เพื่อกำหนดขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจแต่ละด้านได้มากที่สุด จากนั้นนำขีด

ภาพที่ 4.1 ระบบการจัดการความรู้กรมพัฒนาท่ีดิน   



 

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2564 หน้า 27 
 

ความสามารถแต่ละด้านมาออกแบบเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื ่อพ ัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ภารกิจของ พด. ด้านศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อ
กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มี
การใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การกำหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมท้ัง
ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน โดยขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 1) การ
สำรวจและจำแนกดิน 2) การวางแผนการใช้ท่ีดิน 3) การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่ง พด. ได้มีการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท่ีตอบสนองภารกิจ ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาการ
งานพัฒนาที่ดิน 2) วางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล 3) การสำรวจดินโครงการเฉพาะกิจ (adhoc survey) 
4) การจำแนกประเภทท่ีดิน (ป่าไม้ถาวร) 5) มาตรฐานการออกแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับโครงการ 
1 ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น และในส่วนของภารกิจด้านถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
ให้บริการด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและด้านอื่นๆ โดยขีดความสามารถของบุคลากรท่ี
ตอบสนองในภารกิจนี้ คือ 1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) การบริการงานพัฒนาท่ีดิน 3) การสร้างเครือข่าย 
ซึ่ง พด. ได้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท่ีตอบสนองภารกิจ ได้แก่ 
1) การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก 2) เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3) การ
ประชุมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. 4) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์หลักสูตร 
เทคนิคการตรวจเย่ียมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS, การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาท่ีดินและการนำเข้าข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนการรับรอง PGS และ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ (Video conference & 
Web conference) เป็นต้น 

พด. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ เอื ้อต่อบุคลากรให้สามารถปฏิบัต ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีนโยบายส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการเสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงาน
และตัดสินใจ เป็นการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ โดยอธิบดี ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ มอบอำนาจให้
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ท้ังหน่วยงานท่ีต้ังอยู่ในส่วนกลางและต้ังอยู่ในภูมิภาค 
เช่น 1) การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2) การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน ผู ้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ผู ้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู ้อำนวยการศูนย์ศึกษา 
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการและอนุมัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 3) การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติรูปแบบ
สระเก็บน้ำ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขรูปแบบสระเก็บน้ำ ลงนามในรูปแบบสระเก็บน้ำฉบับแก้ไข อนุมัติใช้
รูปแบบสระเก็บน้ำฉบับแก้ไขของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้งานดังกล่าวมีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผู้รับผิดชอบในผลงานชัดเจน และงานในภาคปฏิบัติกระทำโดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งรับผิดชอบ
ในงานนั้นโดยตรง อีกทั้ง ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมการทำงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีกลางในการแสดงผลงาน และเป็นช่องทางให้
บุคลากรสามารถนำเสนอผลงานตามแนวคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การจัดการประชุม
วิชาการประจำปี โดยส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเชิงวิชาการที ่เกี ่ยวข้องกับภารกิจและบทบาทท่ี
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รับผิดชอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน พร้อมกับมีการให้รางวัลในแต่ละสาขาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเกี่ยวกับงานตามภารกิจของ พด. เช่น โครงการ
ประกวดวีดีโอการพูดนำเสนอ (Oral Presentation) การสื่อความด้วยการวาดภาพบนบอร์ดกระดานดำ 
เป็นต้น รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาองค์การ นำแนวทางการพัฒนาองค์การตามหลัก 
Smart Workplace for Productivity Enhancement เปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานขององค์การสามารถคิด
และวิเคราะห์พัฒนางานบริการของหน่วยงานตนเอง โดยมุ่งเป้าหมายท่ีผู้รับบริการและคุณภาพของผลผลิต 

พด. มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเน้นและให้
ความสำคัญต่อการตอบแทนและการสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร ประกอบด้วย 1) การกำหนดแนว
ทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม เช่ือมโยงการประเมินผลข้าราชการใน
การเลื่อนเงินเดือน โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดจากภารกิจหลักระดับกรม ลงสู่ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล 
2) การจัดทำแผนเส้นทางส่ังสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) ของตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการ
สำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าตนเองในสายงาน  3) การจัดทำ
เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งหลัก
ขององค์การ และมีจำนวนบุคลากรสัดส่วนมากที่สุด เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร และ 4) ส่งเสริมงานด้านวิชาการขององค์การ โดยมีการคัดเลือก
ผลงานในแต่ละสาขาทางวิชาการท่ีมีความโดดเด่นผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยรูปแบบคณะกรรมการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน จากนั้นเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานในเวทีระดับกรมฯ และยกย่องชมเชยโดยการมอบ
รางวัลแก่บุคลากรเจ้าของผลงาน 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

พด. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินต่อการบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22 ของข้าราชการกรม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ผูกพันองค์การของบุคลากร จากเกณฑ์ที่กำหนดพบว่ามีความสอดคล้องใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) การสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 2) การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ซึงได้นำปัจจัยดังกล่าว
มาใช้เป็นทิศทางในการดำเนินการสร้างวัฒนธรรม
การทำงานที ่เป็นมืออาชีพ และการสร้างความ
ผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร  โดย
การปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ 
พด. ใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) เพื่อ
สร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์จากการลง
มือทำในหน้างานจริง พร้อมกับใช้ระบบ Coaching 
and Mentoring ให ้บ ุ คลากร ไ ด ้ ร ั บการด ู แ ล
ช่วยเหลือ เมื ่อประสบปัญหาอุปสรรคในระหว่าง
การพัฒนาหรือระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการ
ปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของ
ข้าราชการในทุกระดับ โดยใช้หลักการ Smart Workplace เพื่อให้บุคลากรทุกระดับปรับการทำงาน โดย
มุ่งเน้นประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ปรับการทำงานเชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท่ีดินให้เกิดความยั่งยืน มีกลไกการขับเคล่ือน 4 ด้าน ประกอบด้วย Smart Service 

ภาพที่ 5.1 กระบวนการ Smart Workplace 
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: การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Smart Utilization : การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Smart Connection : ความสะดวกในการ
ติดต่อ เข้าถึง การใช้ การแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน Smart Collaboration : การทำงานเป็นทีม การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับการทำงานท้ังในด้านการวางแผนงาน 
งบประมาณ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความร่วมมือท้ังภายในและภายนอก จากภาคีเครือข่าย 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสมัยใหม่ 
ตอบสนองความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างนวัตกรรมที่มุ ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน 
สามารถบูรณาการติดตาม และแก้ไขปัญหาได้ในทุกระดับ ตามภาพท่ี 5.1 

พด. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ  ได้แก่ แผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน มี
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” หลักสูตร “การสำรวจดินโครงการ
เฉพาะกิจ adhoc survey” “วางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล” และ “การดำเนินงานเกี่ยวกับการจำแนก
ประเภทที่ดิน (ป่าไม้ถาวร)” หลักสูตร “มาตรฐานการออกแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับโครงการ 1 
ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่ “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และ 
“มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ (Video 
conference & Web conference)” หลักสูตร “การทำงานแบบบูรณาการและการทำงานเชิงรุก” และ
“เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” โครงการ “การประชุมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.” และหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับงานด้านการพัฒนาที่ดินด้วย
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ”  

นอกจากนั้นเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและจัดทำ
บริการสาธารณะ พด. ได้จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร (2564-2566) พด. 
ได้มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เช่น การมีนโยบายจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบกับ
ผู้รับบริการอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  “คุยกับน้องดินดี” จึงต้องมี
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรูปแบบคณะทำงาน ท่ีมีผู้แทนจากหน่วยงานเป็นเจ้าภาพข้อมูล มาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำเนื้อหา (Content) จัดกลุ่มหมวดหมู่ (Category) ของ
ข้อมูล ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการบริการข้อมูลในรูปแบบ AI Chatbot ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการผ่าน
โซเชียลมีเดีย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอความคิดริเริ ่มโดยจัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ กระตุ้นให้กับบุคลากรในการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนรู้ เช่น ประสบการณ์ศึกษาต่อต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ การฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ การได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น เป็นต้น 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทำงาน 
 การออกแบบผลผลิต การบริการ และการปรับปรุงกระบวนการ พด. ได้วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตามบทบาทภารกิจ ตามกฎหมาย พันธกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อดำเนินการออกแบบผลผลิตและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 4 ผลผลิตและบริการที่สำคัญ ดังนี้ 1) 
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน เช่น แผนที่ดิน (Soil map)  แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (Present Land 
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use) แผนที่ความเหมาะสมของดิน (Soil suitability) แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 
(Land suitability) แผนการใช้ที่ดิน (Land use plan) เป็นต้น 2) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น 
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดินและน้ำเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น 
3) งานบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน เช่น บริการ
วิเคราะห์ดิน บริการแผน
ที ่และข ้อม ูลเช ิงแผนท่ี 
ปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ และเทคโนโลยี
การจ ัดการด ิน  และ 4) 
โครงสร้างพื ้นฐานด้าน
การพัฒนาที่ดิน เช่น งาน
พ ัฒนาแหล ่ งน ้ ำ  และ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
เป็นต้น  พด. ออกแบบ
ระบบงาน (Work System) เพื่อให้ผลผลิตและบริการดังกล่าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งมอบตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ โดยวางระบบ (Work System) ออกเป็น 3 
ระบบ คือ 1) ระบบงานวิชาการ 2) ระบบงานบริการ และ 3) ระบบงานบริหาร  และแบ่งระบบงาน
ออกเป็นกระบวนการหลัก (core process) 6 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) สำรวจและจำแนกดิน 2) จัดทำ
แผนการใช้ท่ีดิน 3) วิเคราะห์ดิน 4) วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 5) อนุรักษ์ดินและน้ำ 
และ 6 ) ปรับปรุงบำรุงดิน และกระบวนการสนับสนุน (support process) 7 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) 
การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล 2) การบริหารงบประมาณ 3) การจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ 4) 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 7) การ
พัฒนาระบบบริหารองค์การ ตามภาพที่ 6.1 พด. ใช้เครื่องมือ SIPOC วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอนการทำงาน และผลผลิตและบริการ กำหนดเป็นข้อกำหนดท่ีสำคัญของผลผลิต 
บริการ และกระบวนการ รวมทั ้งวางระบบการปรับปรุงกระบวนการ  ถ่ายทอดสู ่การจำแนกและจัดการ
กระบวนการระดับหน่วยงาน (ระดับกอง/สำนัก) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื ่องระบบงาน จาก
หน่วยงานหลัก 19 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน 7 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจำแนก
กระบวน (process classification) ท่ีสำคัญตามภารกิจของหน่วยงานและสมรรถนะหลักขององค์การ พิจารณา
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร มีการจัดการกระบวนการในปัจจุบัน (As is Process 
Management) ในทุกกระบวนการย่อย โดยใช้เครื่องมือการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีคำนึงถึงผู้รับบริการ 
(customers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) พิจารณาท้ังปัจจัยนำเข้า (input) และผลผลิตท่ีส่งมอบใน
แต่ละขั้นตอน (output) และผลผลิตสุดท้ายที่สำคัญ (key output) ในลักษณะของ service blueprint จัดทำ
ข้อกำหนดกระบวนการโดยใช้เครื ่องมือ SIPOC Analysis และมีการจัดการกระบวนการในอนาคต (To be 
Process Redesign) โดยใช้เครื่องมือ Fish bone diagram ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และจัดออกแบบกระบวนการใหม่ (service blueprint: To be) ซึ่งผลที่ได้จากออกแบบกระบวนการใหม่ จะ

ภาพที่ 6.1 ระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการ 
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นำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ
สนับสนุน เช่ือมโยงไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของ พด. ต่อไป การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พด. บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญและเป็นไปตามเป้าหมายของกระบวนการ  พด. ได้
กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกระบวนการและกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการ ติดตาม
และประเมินผลกระบวนการตามขั้นตอนดังนี้ 1) จัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ฝึกอบรมสอน
งาน ให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติ 3) ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดกระบวนการ 
ทั้งในส่วนของการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการสร้างคุณค่า 4) ผู้บริหารกำกับดูแลภาพรวมของกระบวนการท้ังหมด ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหาร 5) นำผลท่ีได้จากการประเมินและเปรียบเทียบไปปรับปรุงกระบวนการ ภายใน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  การปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ให้บรรลุตามข้อกำหนดท่ีสำคัญ มีเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้รับบริการของ พด. ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้กระบวนการหลักจัดทำ
แผนการใช้ที่ดิน กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ตรวจวินิจฉัยพื้นที่ของ
เกษตรกรกับ Agri-Map ขั้นตอนท่ี 2 แปลผล ขั้นตอนท่ี 3 แจ้งผลและเสนอทางเลือกแก่เกษตรกร เกษตรกร
สมัครใจที่จะปรับเปลี่ยน ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมข้าว ไปผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล ทุกหน่วยงาน 77 
สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ด้านวางแผนการใช้
ที่ดิน การใช้แผนที่ Agri-Map และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Agri-Map online, LDD 
Zoning ทำให้ผลงานในปี 2563 บรรลุเป้าหมายตามแผน และได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภท
ขยายผลมาตรฐานการบริการ ''ระดับดีเด่น'' เป็นต้น 

การจัดการนวัตกรรม พด.สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ
สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างศูนย์อัจฉริยะด้านการพัฒนาท่ีดิน (Center 
of Excellence on Land Development) และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเช่ือมโยงห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ 
สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ จัดหลักสูตรอบรม “การปรับปรุงกระบวนงานและ
สร้างนวัตกรรม” และกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้เครื่องมือ SIPOC วิเคราะห์กระบวนการ หาจุดปรับปรุงจาก
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนงานเดิม และคิด Idea สร้างกระบวนการใหม่ โดยใช้ Innovation หรือ 
Digitalization หรือ Collaboration มีการสร้างต้นแบบ ทดสอบกับผู้ใช้บริการ ก่อนจะนำไปสู่การพัฒนา
เพื่อนำไปใช้จริง เช่น โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบ้ืองต้นผ่านระบบออนไลน์ 
ภายใต้กระบวนงานหลักสำรวจและจำแนกดิน ซึ่งกระบวนการเดิมมีข้ันตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอน 
ทำให้เกิดความล่าช้าและมีปริมาณค้างอยู่จำนวนมาก หน่วยงานรับผิดชอบได้วิเคราะห์หาจุดปรับปรุง โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ โดยสร้าง
ต้นแบบ และทำการทดสอบกับผู ้ใช้งานเบื ้องต้น ดำเนินการปรับปรุง และจัดทำโครงการเสนอต่อ
คณะกรรมการ IT ของ พด. และกระทรวงฯ บรรจุลงแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เป็นต้น  
6.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ 
 พด. คำนึงถึงต้นทุนการผลิตจากระบบปฏิบัติการด้านพัฒนาท่ีดิน มีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
จากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปีภายใต้กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน จำนวน 24 
โครงการ 3 ผลผลิตหลัก แบ่งเป็น 47 กิจกรรมหลักและกําหนดกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักทั้งสิ้น 226 
กิจกรรมย่อย และจัดทำแผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ปรับปรุงการกระบวนการหลักและกระบวนการ
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สนับสนุน มีการทบทวนเพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการประหยัดพลังงาน ลด
กระดาษ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเอกสารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบการประชุมออนไลน์ (Video conference & Web conference) ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร (e-FormICT) ระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนา
ที่ดิน รวมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น AI Chatbot คุยกับน้องดินดี, Line, Facebook เป็นต้น 
ส่งผลให้ลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการวางแผน
การใช้ที่ดิน โครงการจัดทำแผนที่ดินระดับตำบล ได้มีการใช้ Video Conference เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาประชุมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลของกรมฯ ให้กับข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างท่ัวถึง และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมฯ 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดโครงการฝึกอบรมผ่านส่ือการเรียน การสอนระบบ LDD e –Training 
ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางภายในประเทศลดลงร้อยละ 25.79  

พด. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน จัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้หน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัตงิาน 
ประเมินและกำหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง กำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเส่ียง มีกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหาย และทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงทุกปี  มีกำหนด
ซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นกับ พด. 
ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหว เหตุการณ์
ดินถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล การป้องกันและควบคุมสารเคมี เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
และเหตุการณ์ไฟดับในวงกว้าง เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ พด. ว่า พด. สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก  
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ส่วนท่ี 2 - 2 การดำเนินการท่ีโดดเด่นรายหมวด 
หมวด 1 การนำองค์การ 
1.1 การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 

อธิบดี พด. และรองอธิบดีฯ ตลอดจนทีมนำ ซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมฯ สืบทอด
วัฒนธรรมในการบริหารองค์กรกรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการทำงานยึดหลักวิชาการ บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ 
จากฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย (Soil Map) ทำให้ทราบสถานภาพทรัพยากรดิน การใช้ท่ีดิน และ
ปัญหาการใช้ทรัพยากรดิน พบว่า ประเทศไทยมีเนื ้อที ่ทั ้งหมดประมาณ 320.67 ล้านไร่ เป็นพื ้นท่ี
เกษตรกรรมประมาณ 153 ล้านไร่ พด. สามารถจัดช้ันความเหมาะสมของดิน จำแนกตามการบริหารจัดการ
พื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่เกษตร (Zoning) 4 ด้าน ได้แก่ ดินดีไม่มีข้อจำกัดในการผลิตพืช คิดค้น
นวัตกรรมให้ดินมีการใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน และเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร ดินดีมีข้อจำกัดแต่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน คิดค้นนวัตกรรมสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิตพืช ดินไม่
เหมาะสมในการผลิตพืช ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับดิน และดินปัญหา คิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดิน 
จ ัดการด ินป ัญหา และการ
อน ุ ร ั กษ ์ ด ิ นและน ้ ำ  จาก
ฐานข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การ
ออกแบบระบบการบร ิหาร
จัดการ พด. “LDD Excellent 
Model” เป็นเคร ื ่องมือการ
ขับเคลื ่อนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของ พด. ให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดิน
ให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต 
ในทิศการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสว่น
ร่วม” ตามภาพที่ 1.1 เมื่อใช้
เคร ื ่องมือดังกล่าวไประยะ
หนึ ่ง ทำให้ทราบถึงปัญหา
การนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศที ่มีความทันสมัย และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดทำแผนที่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรเชิงรุก (Agri – Map) เพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความแม่นยำ  จัดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ออกเป็น 4 ประเภท 
ประกอบด้วย พื้นที่ที ่มีความเหมาะสมมาก (S1) พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่มีความ
เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ทำให้ พด.สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาใน
ระดับพื้นท่ีได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น โดยพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก (S1) และพื้นท่ีมีความเหมาะสมปาน

ภาพที ่1.1 ระบบการบริหารจัดการ LDD Excellent Model 
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กลาง (S2)  ดำเนินการพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดการด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน สำหรับพื้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) ดำเนินการปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน  

ในปี 2562 พด.ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบริบทท่ี
สำคัญ ได้แก่ 1) การปรับเปล่ียนผู้บริหารสูงสุดของกรม (อธิบดี พด.) และ 2) แผนปฏิรูปประเทศกำหนดให้
มีการจัดทำแผนการใช้ท่ีระดับประเทศและระดับตำบลครอบคลุมท้ังประเทศ อธิบดี พด. ในฐานะผู้นำสูงสุด 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ด้วยแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural 
Appraisal : PRA) เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยาก ซับซ้อน โดยจัดทำแผนการใช้ท่ีดินของประเทศ
ไทยและจัดทำต้นแบบแผนการใช้ท่ีดินระดับตำบล จังหวัดละ 1 ตำบล รวม 77 ตำบล 

ในปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ (Digital 
Disruption) การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ภัยแล้ง และอุทกภัยที่มีความรุนแรงและยาวนานขึ้น 
รวมทั้งการเกิดโรคอุบัติใหม่ COVID – 19 ที่เป็นตัวเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อธิบดี พด. และทีมนำ 
ได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ พด. 
โดยใช้แผนการใช้ที ่ด ินแต่
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ปรับเปลี่ยน พด. จึงยังคงใช้
แผนท ี ่  Agri-Map กำหนด
เป้าหมายการดำเนินงานใน
พ ื ้นท ี ่ ควบค ู ่ ไปด ้วย โดย
กำหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ดิน 6 ด้าน ตามภาพที่ 1.2 
ประกอบด้วย 1) กำหนด
เ ขตกา ร ใ ช ้ ท ี ่ ด ิ น  เ พิ่ ม
ประส ิทธ ิภาพการผลิตใน
พื้นที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
และจัดทำแผนการใช้ที ่ดิน
ระดับตำบลเพื่อเป็นแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 2) บริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในดินด้วยสระน้ำในไร่นา ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิธีกลและวิธีพืชโดยการปลูกหญ้า
แฝกและพืชคลุมดิน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตต่ำอัน
เกิดจากดินปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด เป็นต้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และ
พัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ 4) สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ทั้งเครือข่าย
หมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีกรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของกรม เช่น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ PGS /เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และเกษตรกรเครือข่ายโครงการบัตรดินดี เป็นต้น 5) พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัยการจัดการเชิงพื้นที่ลุ ่มน้ำ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  

ภาพที ่1.2 การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ปี 2563 



 

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2564 หน้า 35 
 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน และการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ และ 6) พัฒนา Big Data และ AI การพัฒนา Big Data ด้านดิน เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาใช้ประโยชน์ในการบริหาราชการภายในหน่วยงานและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งพัฒนานำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และแก้ไขปัญหาได้
ทันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น  

จากการนำของอธิบดี พด. และทีมนำ ส่งผลให ้พด. สามารถกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
ของกรมได้อย่างชัดเจนจากแผนการใช้ที ่ดินของประเทศไทยที่แบ่งพื้นที่เขตเกษตรกรรมได้อย่างชัดเจน 3 
ประเภท คือ เขตเกษตรกรรมช้ันดี เขตเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพการผลิตสูง และเขตเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ
การผลิตต่ำ นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ในช่วงปี 2565-2570 “เปน็องค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคล่ือนการ
ใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” การจัดทำแผนการใช้ท่ีดินระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมส่งผล
ให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีแผนที่ชัดเจนตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชน เช่น 
แผนการใช้ที่ดินตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา ด้านภัยพิบัติเกิดภัยแล้ง การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมท้ังการปลูกหญ้าแฝกสามารถช่วยเกษตรกรรักษาความชุ่มช้ืนและกักเก็บน้ำใน
ดิน ยืดระยะเวลา และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 45,588 ราย 
สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด) จากเดิมใช้พื ้นที่ทำประโยชน์ไม่ได้หรือให้
ผลผลิตต่ำ เปลี่ยนมาทำประโยชน์ทางการเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยของ พด. 
เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพและรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น เช่น พื้นที่ทุ ่งกุลาร้องไห้ ปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็มภาคอีสาน พื้นที่เฉพาะ (ทะเลสาบสงขลา ทุ่มสัมฤทธิ์ ทุ่งหมาหิว) เป็นต้น การพัฒนา
เครือข่ายหมอดินอาสา 4.0 จากเดิมส่ือสารแบบ One Way  อบรมรับความรู้จาก พด. เปล่ียนเปน็ส่ือสารแบบ 
Two Way จัดเวทีให้หมอดินอาสาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ของตนเอง ถอดบทเรียน และถ่ายทอดไปสู่
เกษตรกร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พด. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอน ระยะเวลา และประหยัดทรัพยากร และพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่มีการ
จัดทำไว้ครอบคลุมท้ังประเทศ ให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ดินออนไลน์, LDD on 
Farm, Chatbot คุยกับน้องดินดี, บัตรดินดี (ID Din Dee) เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น
นำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การวางผังเมือง การออกโฉนดที่ดิน การวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ 
จังหวัด และตำบล และการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ พด. ได้รับรางวัล
เลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ 15 รางวัล (ได้รับติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ปี 2557 – 2563) รางวัลเลิศรัฐสาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 14 รางวัล (ปี 2559 – 2563) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 2 รางวัล (หมวด 2 และหมวด 4) จากสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลเชิดชูเกียรติในงานมอบรางวัล IPv6 
ต่อเนื่องกัน  2 ปี (2559 – 2560) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม
ระดับต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของ พด. ยังได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล ผู้บริหาร พด. มีบทบาท
สำคัญในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในเวทีโลกด้านทรัพยากรดิน ดังนี้ 1) ระดับประชาคมโลก (1) เป็นผู้
ประสานงานหลักของไทย และสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) จากผลการ
ดำเนินงานด้านการจัดการดินเสื่อมโทรม โดย พด. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำหนดมาตรการการจัดการ
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ดินตามแนวทางการประเมินความสมดุลของทรัพยากรดิน (LDN) (2) เป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งวันดินโลก 5 
ธันวาคม ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การสหประชาชาติ (UN) จากผลการดำเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริด้านดิน โดยกว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลอง สร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญของดินและการอนุรักษ์ดินเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ และ 2) ระดับภูมิภาคเอเชีย จาก
ผลสำเร็จการดำเนินงานการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาท่ีมุ่งเป้าไปท่ีการ
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรช่วยเหลือชุมชนในการดูแลรักษาดิน และการมีมาตรฐานการวิเคราะห์ดินท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ ประเทศไทย โดย พด. ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 24 ประเทศ ให้เป็นประธานสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินกลุ่มภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) 2 วาระต่อเนื่อง  และได้รับความ
ไว้วางใจให้ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on 
Soil Research in Asia : CESRA) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย   โดย พด. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น 
Influential Figures in Soil Conservation (ผู ้ม ีบทบาทสำค ัญด้านอนุร ักษ์ด ินละน้ำ) จากการประชุม 
International Symposium on Soil Health and Sustainable Development ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และรางว ัล The Vetiver Network International Awards (TVNI awards) ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
พร้อมเงินรางวัลจากเครือข่ายหญ้าแฝกโลก  

อีกทั้งอธิบดี พด. และทีมนำวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจตามยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์การและ
พฤติกรรมของบุคลากร พด. กำหนดค่านิยมร่วมเป็นแนวทางการถ่ายทอดและปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนทุก
ระดับได้ยึดถือและปฏิบัติ มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คือ “THAI LDD” มุ่งปลูกฝังค่านิยม
ใน 2 ระดับ คือ “THAI” ปลูกฝังค่านิยมในระดับบุคคล คือ Trust  - เชื ่อมั ่น Happiness - สุขสันต์ 
Accomplishment - สำเร็จ Integration - บูรณาการ และ “LDD” ปลูกฝังค่านิยมในระดับองค์การ คือ 
Learning - การเรียนรู ้ Development -พัฒนา และ Delighting - ความปีติยินดี ดังภาพ OP-1 โดยให้
ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยม ในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร สร้างการรบัรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการท่ี
บรรจุใหม่ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานยึดหลักวิชาการ 
บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ 

อธิบดี พด. และทีมนำมีการประเมินการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานพัฒนาท่ีดิน  
โดยผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานจะร่วมปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานกับ
เครือข่ายที่เกี ่ยวข้องผ่านเวทีประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและการตรวจราชการกระทรวงฯ  รวมท้ัง
กำหนดให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาที่ดินตามประเด็นและตามพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานพัฒนาที่ดิน (Project Manager) เพื่อบริหารการ
ดำเนินงานและโครงการท่ีสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ี พด. วางไว้ ซึ่งจากรูปแบบและช่องทางการส่ือสาร
ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในสังกัด พด. มีการรับรู้และความเข้าใจในทิศทางของ พด. สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 
80.7 ในป ี2561 เป็นร้อยละ 85.3 ในป ี2563  

ในส่วนของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อธิบดี พด. ได้กำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบน พร้อมเป็นผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด พด. ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ พด. ว่า “จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน
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ของคุณธรรม จริยธรรม และจะยึดหลักในการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความ
ปลอดจากการทุจริต สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างคุณธรรมในองค์กร สื่อสารภายในหน่วยงาน สร้าง
ทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริต และป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ” เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร
ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง ร่วมกันสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้งศนูย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาท่ีดิน และเผยแพร่เจตจำนงดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด พด. ทุกคน
รับทราบ และยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการ  และทราบขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน เป็นระบบ และโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็เกิดความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้ในการรับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
จนได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันดับ 1 คือเป็นองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบ
ความสำเร็จท้ังการพัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคน จากกรมการศาสนา ในปี 25763 
ข. การสื่อสาร 

อธิบดี พด. และทีมนำได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแผนการ
ติดตามการดำเนินการต่างๆ ท้ังกับบุคลากรภายในกรมฯ และกับเครือข่ายภายนอก โดยได้ปรับวิธีการส่ือสาร 
จากรูปแบบเดิมที่สื่อสารผ่านหนังสือข้อสั่งการ และสื่อสารผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ผ่านเอกสาร แผ่นพับ 
โปสเตอร์ Website มาเป็นสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม Social Media มากขึ้น เช่น Group Line / Facebook 
live และการประชุมผ่านระบบ VDO / Web Conference / Zoom ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการได้
รวดเร็ว โดยมีการส่ือสารแบบสองทิศทาง (Two-way) ท้ังในแนวด่ิงและแนวระนาบ การสื่อสารในแนวด่ิง 1) 
การสื่อสารระดับผู้บริหาร เช่น จากอธิบดีฯ/รองอธิบดีฯถึงผู้บริหารระดับกอง/สำนัก และสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดท่ัวประเทศ  ผ่าน VDO / Web Conference ประจำทุกเดือน รวมถึงการส่ือสาร/ส่ังการเชิงนโยบาย
ที่ทันท่วงที ผ่าน Group Line ผู้บริหาร พด., พด.ปกป้องดิน 2) การส่ือสารระดับหน่วยงาน จากผู้บริหาร
หน่วยงานถึงบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านการประชุมหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตามความถี่ของหน่วยงาน  
รวมท้ังผ่าน Group Line กอง/สำนัก 3) การส่ือสารระดับเจ้าหน้าท่ี  จากอธิบดีถึงบุคลากรในสังกัดกรม เช่น 
Group Line กรมพัฒนาที่ดิน LDD, การประชุมสื่อสารทิศทางการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำป ีหรือ จากเวทีประชุมกรมฯ ผ่าน Facebook live และ Web Conference และการสื่อสารในแนว
ระนาบ 1) การสื่อสารระดับโครงการ เป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญของ พด. เช่น 
Group Line มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการใช้ท่ีดินระดับตำบล CESRA 
เป็นต้น และ 2) การส่ือสารระดับเครือข่าย เป็นการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ี พด. กับหมอดินอาสา เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร พด. รวมทั้งการสื่อสารให้กับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นการให้บริการผ่าน Line/Website/Application/Chat bot/Facebook/Web board/info graphic รับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการตามความถี่ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ ดังกล่าวทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ส่งผลให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ไปในทิศทางเดียวกัน 

ในการส่ือสารเป้าหมายการดำเนินงานของ พด. กับบุคลากรในสังกัด พด. มีระบบการส่ือสารผ่านเวที
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปี เวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เวที
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ประชุมสรุปผลงานระยะ 6 เดือนและ 1 ปี แผ่นพับ/เอกสาร Infographic/Website/Facebook ของพด. 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) กำหนดตัวช้ีวัดและถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
(Cascading) อย่างเป็นระบบจากระดับกรม ลงสู่กอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานและ
เครือข่ายต่างๆ สามารถดำเนินงานด้านพัฒนาท่ีดินได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดได้ดียิ่งขึ้น  

พด.ส่ือสารเรื่องการตระหนักการใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม เดิมการจัดกิจกรรมวันดินโลก (World 
Soil Day) ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม เฉพาะระดับกรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีเห็นความสำคัญ 
จึงขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและจังหวัด จัดต้ัง
สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP: TSP) ประกาศเจตนารมณ์
และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่าง 18 
หน่วยงาน จัดต้ังสมาคมดินโลก และจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียหรือ (CESRA) 
รวมทั้งจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี  เกิด
เครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาท่ีดินท้ังในและต่างประเทศจำนวนมาก  

นอกจากนี้ อธิบดีพด.และทีมนำ ยังได้มีการจูงใจบุคลากรและเคร ือข่ายให้เกิดความเข ้าใจ
ความสัมพันธ์และความผูกพันอันดีต่อ พด. ผ่านแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพิจาณาเล่ือน
เงินเดือนที่เป็นธรรม รวมถึงประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุคลากร
ดีเด่นในสายอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั ่น  เสียสละยึดถือ
ประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการให้รางวัลยกย่อง/เชิดชูเครือข่ายท่ีร่วมมือหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติด้านพัฒนาท่ีดินเป็นประจำทุกปีด้วย โดยการคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจำ ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยกย่องใหเ้ป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ พด. 
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ 

เพื่อให้ พด. สามารถบรรลุตามพันธกิจที่กำหนดไว้ 6 ด้าน ตามภาพที่ OP 1 อธิบดีและทีมนำใช้แนว
ทางการขับเคลื่อนงานตามหลัก Smart Workplace for Productivity Enhancement และออกแบบระบบ
การทำงาน Smart LDD กำหนดให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพการทำงาน ยกระดับการเพิ ่มผลิตภาพใน 4 Smart ตามภาพที ่  1.3 ดังน ี ้  1) Smart 
Collaboration  ดำเน ินการสาน
พลังจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่าย
ความร ่วมมือด้านดินภายในและ
ระหว ่างประเทศ โดย เคร ือข ่าย
ระหว่างประเทศ พด. เป็นเจ้าภาพ
ในการข ับเคล ื ่ อนสม ัชชาความ
ร่วมมือทรัพยากรดินแห่งภูมิภาค
เอเชีย (ASP) การจัดตั ้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค
เอเชีย (CESRA) การจัดต้ังสมาคมดิน
โลก และการจัดตั ้ งสม ัชชาความ
ร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศ
ไทย เครือข่ายภายในประเทศ พด. ภาพที ่1.3 Smart LDD 
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พัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรอาสาสมัครเป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วม
วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาที่ดิน เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปพัฒนาให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ พด. ปรับวิธีการทำงานในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA)  2) Smart Connection บูรณาการข้อมูลด้านดินและ
การใช้ที ่ดิน จัดทำเป็น Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเชื ่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จาก 19 
หน่วยงาน จัดทำแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : 
Agri-Map) เป็นเครื่องมือสนับสนุน จูงใจ ทางเลือกให้เกษตรกรสามารถเลือกปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร
ตามต้องการ รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยร่วมจัดทำแผนบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อยต้ังแต่วางระบบการผลิตไปจนถึงการตลาด ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเชื ่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญของ พด. เช่น แผนที่การใช้ที ่ดิน แผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ผ่าน API Service ไปยังระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : 
(NGIS Portal) 3) Smart Service ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ผ่านหลากหลายช่องทางทั้งติดต่อด้วยตนเอง สมาร์ทโฟน หรือเว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ประชาชนเป็น e-service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Web 
Application และ Mobile Application ตัวอย่างเช่น บัตรดินดี (ID Din Dee) ดินออนไลน์ (บริการข้อมูลดิน
และการใช้ที่ดิน) LDD On Farm (ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง) คลิป
เด็ดหมอดิน ระบบสืบค้นและให้บริการแผนท่ี Online โปรแกรมแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โปรแกรม
วัสดุการเกษตร เป็นต้น และ 4) Smart Operation  ปรับกระบวนการทำงาน Reprocess ยกเลิกโครงการท่ี
ไม่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร ปรับวิธีการทำงานยึดความต้องการของเกษตรกรเป็นสำคัญ เช่น (1) โครงการ
บริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี อธิบดีปรับระบบการทำงานให้เน้นเกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเชิงรุก ปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินสู่กลุ ่มเกษตรกรและเกษตรกรรายย่อยให้ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ และให้คำแนะนำแก่
เกษตรกรเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบผ่าน “บัตรดินดี” เกษตรกรท่ีได้รับบัตรจะได้รับการดูแลตรวจคุณภาพ
ดิน แนะนำการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมท้ังได้สิทธิประโยชน์ปัจจัยการผลิตของ พด. เป็นลำดับต้นๆ (2) โครงการ
ปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) กับการปลูกข้าว ตาม Agri-Map เดิมพด. จูงใจเกษตรกรปรับเปล่ียน
พื้นท่ีการผลิตโดยสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต ซึ่งเกษตรกรยังไม่เห็นถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ในการ
ปรับเปลี่ยน พด.จึงปรับวิธีการทำงานโดยจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้เพื ่อให้เกษตรกรเห็นผลลัพธ์จากการ
ดำเนินงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการผลิตไปจนถึง
การหาตลาด ร่วมขับเคล่ือนให้เกษตรกรสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (3) โครงการ
เกษตรอินทรีย์ พด.สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรครอบคลุมท้ัง
ประเทศ และพัฒนาต่อยอดกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระบวนการขอรับ
รองเกษตรอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับผลผลิตท่ีมีน้อย รวมท้ังระบบตรวจมีเอกสารท่ีให้บันทึกจำนวนมาก ไม่
เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย พด.จึงนำระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มาใช้เพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้ได้การรับรองและเพิ่มมูลค่าโดยจำหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตรอินทรีย์ 
นอกจากนี้ยังมีส่วนให้เกิดความร่วมมือผ่านการลงนามข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวง
สาธารณสุข ขยายตลาดไปสู่โรงพยาบาลท่ัวประเทศ (4) สร้างองค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บริหารจัดการ
องค์กรมีนโยบายประหยัดทรัพยากร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริหารจัดการเพื่อความสะดวก 
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รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ เช่น ใช้ระบบ e-Saraban แบบเต็มรูปแบบภายในกรมท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ใช้ระบบการประชุมทางไกล (e-Meeting/VDO/Web Conference/Zoom) พร้อมกันทุก
จังหวัดทั่วประเทศ พัฒนาระบบ e-Office  ระบบ e-Document และระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (GIS) สนับสนุนปฏิบัติงานในรูปแบบของ Web Application 
และ Mobile Application เช่น LDD Zoning ช่วยเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน,์ Agri-map online เป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าท่ีในการให้คำแนะนำการปรับเปล่ียนการผลิตพืช, พัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ตอบคำถามแทนเจ้าหน้าท่ีผ่าน Chatbot “คุยกับน้องดินดี” เป็นต้น 

ในช่วงเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติภัยแล้ง และการเกิดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 อธิบดีและทีมนำทบทวน
และปรับแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในช่วงรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งคืนงบแผ่นดิน และปรับแผนงานปกติจัดทำโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร เช่น โครงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกปอเทืองและถั่วพร้าเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้ พด. โครงการขุดบ่อ นอนนา พาคน
เมือบ้าน พด.สนับสนุนเกษตรกรกลับคืนสู่ถิ่นภาคการเกษตร โดยให้ความรู้และสนับสนุนการใช้ท่ีดินและน้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดสระน้ำในไร่นา ปลูกหญ้าแฝกเพื่อกักเก็บน้ำในดิน และ
การสร้างงานในท้องถิ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรกรไม่น้อยกว่า 45,588 รายได้รับประโยชน์และสามารถมีอาชีพ
ทำการเกษตรช่วยเหลือตนเองในภาวะวิกฤตได้ 

อธิบดีและทีมนำให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนพันธกิจ 6 ด้าน 
จัดทำแผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และเตรียมการจัดทำแผนกำลังคน (Workforce Planning) 
ในระยะ 3 ปี รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบ LDD e-Training เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางและ
อำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ดังนี้ (1) 
ด้านผู้นำ อธิบดีและทีมนำมีบทบาทในการออกแบบ และกำหนดโครงร่างของหลักสูตรท่ีใช้ในการพัฒนาผู้นำ เช่น 
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 “พด.ยอดผู้นำ (LDD the Smart Leader)” เป็นต้น รวมทั้งมี
ส่วนร่วมเป็นผู้นำในหลักสูตรด้วยการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นที่การปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน ในด้านนโยบายและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
รวดเร็วและแม่นยำ (2) ด้านผู้ปฏิบัติงาน จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบติังาน 
เช่น “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” “การขับเคล่ือนแผนการใช้ท่ีดินระดับตำบล” “การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจำแนกประเภทท่ีดิน (ป่าไม้ถาวร)” “การประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นท่ีโดยการใช้เครื่องมืออย่าง
ง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool®” “เครื ่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู ่ระบบราชการ 4.0” เป็นต้น และ
สนับสนุนทีมนำและผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตรของกอง/สำนักCoaching แบบพี่สอนน้องหรือรุ่นสู่รุ่น เพื่อ
สอนงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ อธิบดียังจัดให้มีหลักสูตร “การปรับปรุงกระบวนงานและ
การสร้างนวัตกรรม” กระตุ้นบุคลากรให้คิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้หลักการ SIPOC วิเคราะห์ และปรับปรุง
กระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่วม (3) ด้านเครือข่ายหมอดินอาสา อธิบดีพลิกโฉมการ
พัฒนาหมอดินอาสาในรูปแบบใหม่ จากเดิมอบรมแบบแยกตามระดับของหมอดินอาสาที่มีอยู่ 4 ระดับ (จังหวัด 
อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน) เป็นอบรมในรูปแบบบูรณาการ โดยให้หมอดินอาสาทุกระดับมีโอกาสท่ีจะได้เข้ารับการ
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อบรมร่วมกันในรูปแบบต่าง  ๆได้แก่ 1) มีกิจกรรมให้หมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกท้ังในและต่างประเทศ 
เช่น ปี 2562 ส่งหมอดินอาสาเข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สาธารณรัฐอิตาลี และสหรัฐอเมริกา และ 2) การจัดเสวนา
หมอดินอาสา 4.0 แลกเปล่ียนผลงานและความสำเร็จ มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันในทุกระดับ 3) การจัดทำถังความรู้หมอดินอาสา และ 4) การอบรมให้ความรู้แก่หมอดินอาสาโดยใช้
ข้อมูลจากถังความรู้หมอดินอาสา จากผลการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้เครือข่ายหมอดินอาสาได้รับการ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันหมอดินอาสาได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจำทุกปีในวันพืชมงคลแรกนาขวัญ นอกจากนี้ยัง
เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำแนวทางดังกล่าวสร้าง 
Global Soil Doctor และเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น  ๆ 

จากการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของพด. พบว่า อัตรากำลังของบุคลากรผู้มี
ศักยภาพสูง มีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกรมฯ มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย
ออกจากระบบสูงขึ้นอันเนื่องจากการเกษียณ ผู้บริหารกรมฯ จึงได้ริเริ่มให้มีการเตรียมการพัฒนาผู้นำในอนาคต
ของ พด. ทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการ และพัฒนาระบบการทดแทน/สืบทอดตำแหน่งทางการบริหารและ
วิชาการ รวมถึงการพัฒนาระบบบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานท้ังในสาย
งานบริหารและสายงานวิชาการอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ จนไปถึงระดับอำนวยการ
หรือระดับเชี่ยวชาญ โดยจัดให้มีการส่งเสริมและดูแลบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งขององค์กรและบุคคล มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมก้าวสู่ตำแหน่ง
ทางการบริหารในหลักสูตรต่างๆ เช่น นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) นักบริหาร
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น 
(นบต.) หลักสูตรผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เป็นต้น และในสายวิชาการ เช่น หลักสูตรมาตรฐานวิชาการ
งานพัฒนาที่ดิน (มวพ.) เป็นต้น โดยกรมฯ ได้มีการติดตามประเมินผลภายหลังการพัฒนา และนำผลดังกลา่ว
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งเป้าหมาย  

อธิบดีพด. มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำในทุกมิติ “ใส่ใจ เข้าถึง พึ่งได้” ใส่ใจคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ และการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้นแบบของบุคลากร ในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ต้ังใจ เสียสละ 
และทุ่มเท การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรับปรุงบ้านพัก
ข้าราชการและบุคลากร และจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง  เข้าถึง
บุคลากรสามารถ ปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำทางช่องทางต่างๆ สามารถขอเข้าพบได้สะดวก รวมท้ัง
ติดต่อผ่านระบบ Line ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง พึ่งได้ด้านการปฏิบัติงาน เป็นท่ีพึงในการแก้ไขปัญหาให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ สื่อสารระดมความช่วยเหลือบุคลากรท่ี
เดือดร้อนจากภัยพิบัติ เจ็บป่วยและเสียชีวิต อธิบดี พด. สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ระดมพลัง ความรัก 
ความสามัคคีของบุคลากรทุกระดับร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาด เก็บกวาดรอบรั้ว ถนนทางเดินและ
สนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพสวยงาม และรับบริจาคโลหิต ณ กรม
พัฒนาท่ีดิน ยกระดับจิตใจให้ข้าราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ให้มีจิตอาสา มีจิตใจเสียสละ เอื้อเฟื้อ และบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างศูนย์อัจฉริยะ
ด้านการพัฒนาที ่ดิน (Center of Excellence on Land Development) และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
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เช่ือมโยงห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ จัดสวัสดิการ
ให้กับบุคลากร เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้วตรวจสุขภาพให้บุคลากร จัดกิจกรรมสันทนาการ เต้นลีลาศ โยคะ 
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (LDD Virtual Run) ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย มีสนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน ตลอดจนสนับสนุนการจ้างผู้พิการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ อธิบดี ยังจัดกิจกรรม
ประกวดต่างๆ กระตุ้นบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม เช่น การประกวด
ผลงานวิชาการของ พด. 6 สาขา รางวัลหน่วยงานการจัดทำคลังความรู้ดีเด่น รางวัลขับเคลื่อนบัตรดินดี
ดีเด่น รางวัลกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ PGS ดีเด่น และการประกวดหมอดินอาสาดีเด่น และมอบรางวัล เชิดชู
เกียรติให้กับหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งจัดเวทีให้ผู้มีผลงานดีเด่นได้มาเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค และแนวทางการทำงานที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ เช่น การ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน” “เส้นทางสู่
ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ” “องค์ความรู้สู่ความสำเร็จกรมพัฒนาท่ีดิน” ส่งผลให้
บุคลากรเริ ่มมีความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าเสนอแนวทางปรับปรุง
กระบวนงาน 

อธิบดี พด.มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลด้วยระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (Performance  
Management System: PMS) โดย
การถ่ายระดับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ไป
ยังหน่วยงานในรูปแบบการจัดทำคำ
ร ับรองการปฏ ิบ ัต ิราชการระดับ
หน่วยงาน (Internal Performance 
Agreement: IPA) และข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และวางระบบวัดผลการดำเนินงาน 
โดยมีแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ตามภาพท่ี 1.4 คือ 1) การกำหนด
ตัวชี้วัดระยะกลาง และระยะยาว เพื่อวัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี และ 20 ปี 2) 
การกำหนดตัวชี้วัดระยะสั้น วัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมระดับกรม และระดับ
หน่วยงาน (ภายใต้ข้อตกลง IPA) ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน และรายไตรมาส และ 3) การกำหนดตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน เป็นการวัดผลโครงการ
สำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม รวบรวม และสรุปผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสัปดาห์ และทุกเดือน โดยมีความถี่ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) รายวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมบันทึก 
stock วัสดุการเกษตร โครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) 2) รายสัปดาห์ ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบาย
รัฐบาลหรือโครงการบูรณการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

ภาพที่ 1.4  ระบบวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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(Zoning by Agri-map) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง เป็นต้น 3) รายเดือน 
ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ พด. เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการเร่งรัดผลงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 4) รายไตรมาส ติดตามและสรุปผลงานในภาพรวมของ พด. รายงานผลให้กับหน่วยงานกลาง เช่น 
สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็น
ต้น และ 5) รายปี ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ พด. และนำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในรูปแบบการรายงานผลงานประจำปี  

จากความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ อธิบดี พด. และทีมนำได้คาดการณ์แนวโน้มของ
ทรัพยากรดิน โดยศึกษาข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดิน เช่น ข้อมูลพื้นที่ดินปัญหาและความเสื่อม
โทรม พื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดิน ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3-5 ปี และผลการประเมิน
โครงการ รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ทรัพยากรที่ดินของไทยกับประเทศในระดับภูมิภาค เช่น 
ผลการศึกษาของ ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) พบว่า ในภูมิภาค
เอเชีย ยังมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นสาเหตุหลักของความเส่ือมโทรมท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ประกอบการ
คาดการณ์และวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานทำให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และ
กำหนดตัวชี้วัดของแผนการดำเนินในระยะส้ัน และระยะยาวได้อย่างเหมาะสม   
1.2 การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม 

ก. การกำกับดูแลองค์การ 
อธ ิบด ี  พด. มี

น โยบายม ุ ่ ง เน ้ น ก าร
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ซึ ่งระบบการกำกับ
ด ู แลของ  พด .  ได ้ ถู ก
กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
โดยอธิบดีในฐานะผู ้นำ
สูงสุด ได้มอบอำนาจให้
รองอธ ิบด ีแต ่ละท ่าน
ร ับผ ิดชอบและกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
ด้าน ตามภาพท่ี 1.5  โดย
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ และบริหารงานผ่านทีมนำซึ่ง
เป็นองค์ประชุม พด. โดยใช้เป็นเวทีในการส่ังการ ติดตาม และร่วมกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด พด. อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายกำกับองค์การท่ีดี (Organizational Governance) เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่า ข้อส่ังการและนโยบายจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบหรือสังคมโดยรวม ตามภาพท่ี 1.6  

ภาพที ่1.5 โครงสร้างระบบการกำกับดูแลองค์การกรมพัฒนาท่ีดิน 
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นอกจากนี้ อธิบดี พด. และทีมนำยังได้วางระบบการกำกับและติดตามการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของกรมฯ อย่าง
เคร่งครัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับคำส่ัง 
ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลในระบบงาน
สำคัญในรูปแบบคณะกรรมการ หรือ 
คณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
ดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาที ่ดิน คณะทำงาน
ควบค ุมภายในกรมพ ัฒนาท ี ่ ดิน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกรม
พัฒนาที่ดิน คณะทำงานการจัดทำ
การบร ิหารความเส ี ่ ยง  เป ็น ต้น 
ตลอดจนมอบหมายหน่วยบริหารใน
ส ่วนกลาง  ได ้แก่  กลุ ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองคลัง กองการเจ้าหน้าท่ี กองแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม เป็น
หน่วยกำกับการดำเนินงานและประเมินภายในอย่างเช่ือมโยงกับกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมตรวจและประเมินผลภาคราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น รวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมิติการบริหารด้าน
การเงินการคลัง 5 มิติ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และ
ด้านความรับผิดทางละเมิด) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ
กรมฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องโปร่งใส น่าเชื่อถืออยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้กรมฯ ได้รับประกาศ
เกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง  

ท้ังนี้ ผู้บริหารกรมฯ จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบการดำเนินงานจากประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนท่ีมีความหลากหลายและเข้าถึงง่าย 
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาช่องทางดังกล่าว  เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น เช่น การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์
ข้อมูลข่าวสารกรมฯ Website/Web board กรมฯ Website ของหน่วยงาน รวมถึงจัดทำแบบสำรวจความ
พึงพอใจ การรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายต่อแผนงาน/โครงการต่างๆ ผ่านเวทีประชาคมตลอดจน
การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของกรมฯ จาก Website กรมฯ ซึ่งอธิบดี 
พด. และทีมนำจะนำข้อมูลผลการดำเนินงาน  ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ตลอดจนความเห็นต่อการ
ดำเนินงานต่างๆ ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ในการประชุมประจำเดือน และ
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการ/การ
บริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เช่น การให้บริการวิเคราะห์ดิน มีรายงานการให้บริการล่าช้า
เนื่องจากมีปริมาณตัวอย่างเข้ามาในห้องปฏิบัติการจำนวนมาก อธิบดี พด. และทีมนำจึงปรับนโยบาย
ให้บริการเชิงรุก มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร ให้บริการข้อมูลดินพร้อมการให้
คำแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งมีนโยบายปรับปรุงการบริการข้อมูลผ่านออนไลน์ ให้ข้อมูลเกษตรกรตรวจสอบ
ดินเบ้ืองต้นโดยไม่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ  

สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบดีฯ กำหนดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น

ภาพที ่1.6 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 
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การทุจริตกรมพัฒนาที ่ดิน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีด้านบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ และ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นรองหัวหน้าศูนย์ฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดังกล่าว โดยมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติงานได้นำผลการวิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน ปัจจัยเส่ียง ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ มาจัดทำแผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้คะแนน ITA ของกรมฯ ที่ประเมินโดย ปปช. ในปี 2561-2562 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่วนปี 2563 พด. ได้คะแนน 79.64 โดยคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ 
(คะแนน 67.9) อธิบดีฯ และทีมนำของกรมฯ ได้รับทราบข้อมูลผลสำรวจดังกล่าวในการประชุมกรมฯ และได้
ร่วมกันวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข โดยอธิบดีฯ ได้มอบนโยบายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานพร้อมกำชับให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานวางมาตรการ
การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความเข้มแข็ง และสื่อสารทำความเข้าใจกับ
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมยิ่งขึ้น 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม 

ผู้บริหาร พด. มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน ให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน อธิบดี พด. และทีมนำได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดต่อสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ที ่ พด. เข้าไปดำเนินการ โดยเฉพาะงานด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน และที่สูง โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการพัฒนาพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา โครงการปลูกไม้ยืน
ต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม เป็นต้น และการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ใน
กระบวนการทำงานทุกโครงการมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนการทำงานให้มี
การตรวจสอบพื้นที่ให้อยู่ในเขตความรับผิดชอบในพื้นที่เกษตรกรรม อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และใช้กลไกหมอดินอาสานัดหมายและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ โดย
ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ ต้องตรวจสอบสถานการณ์ทรัพยากรดิน ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช
จากแผนท่ีดิน และแผนท่ี Agri-Map นำข้อมูลดังกล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร ชุมชน และองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยหมอดินอาสาเป็นแกนนำประสานกับเจ้าหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
สถานการณ์ทรัพยากรดินในพื้นที่ พด. เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่เหมาะสม พร้อมสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จนได้พื้นท่ีดำเนินการ ก่อนเริ่ม
ดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่ต้องอยู่นอกเขตป่าไม้ เขตป่าสงวน เขตป่าไม้ถาวร และเขต ส.ป.ก. หากอยู่ใน
เขต ส.ป.ก. ต้องมีการขออนุญาตเพื่อเข้าทำประโยชน์ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร จากนั้น
จึงออกแบบการก่อสร้างยึดหลักการตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจ
และอนุมัติแบบก่อสร้าง เมื ่อได้รับงบประมาณ จัดลำดับดำเนินการก่อสร้างตามลำดับคำร้องขอของ
เกษตรกร และดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และ พ.ร.บ.วิศวกรรม พ.ศ.2542  พด. 
ติดตามการดำเนินในการประชุมผู้บริหารประจำทุกเดือน ผ่านการประชุม VDO/Web Conference ผู้
ปฏิบัติสามารถเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์และมอบ
นโยบายแนวทางการจัดการได้ทันท่วงที เช่น กรณีปัญหาความล่าช้าของแบบก่อสร้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
อธิบดีติดตามเร่งรัดเป็นรายหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน และมีงบประมาณเหลือ
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จ่ายเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ ผลงานได้มากกว่าแผน เช่น โครงการปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
(N) กับการปลูกข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นต้น  

พด. ดำเนินการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในและ
ภายนอกที่สะดวก เข้าถึงง่าย มีระบบตอบรับข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว สามารถติดตามได้สะดวกและรวดเร็วและ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการให้แก่ผู้ร้องขอข้อมูลอย่างเหมาะสม และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ประวัติหมอดินอาสา เกษตรกรผู้มาขอรับบริการ โดยหากมีข้อร้องเรียนต้องดำเนินการผ่าน
คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาเหตุผล ประเด็น วัตถุประสงค์ในการขอว่า
สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ หรือได้ในระดับใด ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ  

ท้ังนี้ ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นบุคลากร
ของรัฐและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล พด. ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ยึดมั่นในสถาบัน
หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนักท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 3) กล้าตัดสินใจและ
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 5) 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยได้มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
โปร่งใส และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบแนวทางของแผนฯท่ีกำหนด เช่น การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาของกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเรี่ยไร การให้
และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ความรู้และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาท้ังในภาพรวมของ พด. และในภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมเพื่อให้เป็นระบบ
รากฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานสังกัดกรมฯ ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ได้รับการประเมินเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบในปี 2562 และปี 2563 นอกจากนี้  ยังมีการเชิดชูบุคคลที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ ภายในแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนมีการจัดเวทียกย่องชมเชย และมอบโล่รางวัล ในวันสถาปนากรมฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกป ี 
ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม 

ภายใต้บริบทในสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากบริโภคสินค้ามีการปนเปื้อนของ
สารเคมี การเกิดมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ อันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมท่ีใช้ทรัพยากรโดย
ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสีย การเกิดฝุ่นละออง 
PM 2.5 เป็นต้น อธิบดี พด. ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อชุมชน โดยกำหนดชุมชน
ท่ีสำคัญออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ชุมชนท่ัวไปท่ีอยู่บริเวณรอบๆ หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) 
กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มดำเนินการโครงการของ พด. และ 3) หมอดินอาสา โดย พด. วิเคราะห์
ศักยภาพ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีของหน่วยงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
แต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา สร้างความ
เข้มแข็งให้แต่ละชุมชน เช่น ชุมชนทั่วไปที่อยู่บริเวณรอบๆ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
พด. มีเทคโนโลยีการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสีย พด. เข้าไปให้ความรู้และสอนเทคนิคการจัดการขยะใน
ชุมชนและตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 และซุปเปอร์ พด.2 ผลิตขยะ เศษ
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อาหาร และเศษวัสดุเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ หมุนเวียนใช้ในชุมชน 
ในส่วนของการบำบัดน้ำเสีย พด. อาสาให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเหม็น ใช้สารเร่ง 
พด.6 บำบัดน้ำเสีย ส่งผลฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป
แวะเวียนมาขอรับบริการผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ณ กรมพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศเป็น
ประจำทุกวัน นอกจากนี้ อธิบดี พด. และทีมนำยังตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรชุนชนโดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือ นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน
แล้ว ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะ
เกิดเป็นปัญหาซ้ำซาก พด.จึงมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ การเกิดไฟป่า และการเผาเศษ
วัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยรณรงค์ ส่งเสริม ลดละเลิก การเผา บริหารจัดการเศษวัสดุทาง
การเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นท่ี พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาเศษ
ไม้ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม่จุดไฟเผาป่า สร้างแรงจูงใจในการให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง โดยการนำ
เศษวัสดุจากพื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมักซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษ
วัสดุได้ทางหนึ่ง 

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  อธิบดี พด. และทีมนำได้ตระหนักถึงปัญหา
การใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อความเส่ือมโทรมของท่ีดินแล้ว ยังส่งผลต่อความปลอดภัย
ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร ใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 และซุปเปอร์ พด.2 ผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งเศษขยะและอาหารเหลือจากการบรโิภค 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สร้างความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
แต่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงการรับรองท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ไม่ได้รับการ
รับรองและไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดอินทรีย์ได้ ดังนั้น เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวให้มีความ
เข้มแข็งพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ อธิบดี พด. และทีมนำจึงนำระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถได้รับการรับรองและจำหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดได้ รวมท้ังประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือให้
เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เช่น กลุ่มผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮัก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อน
แก้ว จ.ยโสธร เมื่อกลุ่มเข้มแข็งแล้วมีการขยายกลุ่มไปยังอำเภออื่นอีก 4 อำเภอ และ 2 จังหวัด เป็นต้น 

เครือข่ายหมอดินอาสา จำนวน 77,672  ราย เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ของกรม และเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อเป็น
แกนหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินและเป็นต้นแบบเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกร อธิบดี พด. และทีมนำ เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายหมอดินอาสา จึงปรับ
วิธีการอบรมหมอดินอาสาและมีแนวคิดในการพัฒนา หมอดินอาสา ให้เป็น Smart Farmer โดยจัดอบรมเน้น
การมีส่วนร่วมทางด้านความคิดของหมอดินอาสาเพื่อนำแนวคิด แนวปฏิบัติท่ีดีมาต่อยอดพัฒนาการเกษตรให้
ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง การถอดบทเรียน ระดมความคิด หาจุดเชื ่อม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าว
ส่งผลให้เครือข่ายหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ ้น หมอดินอาสาได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ และ พด. ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน
ไว้อย่างเป็นระบบบนเว็ปไซด์หมอดินอาสา ซึ่งผู้ท่ีสนใจและต้องการศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาท่ีดินด้านต่างๆ 
สามารถเข้าสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ส่วนที่ 3 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
7.1 ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 

พด. มีบทบาทภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จากประสิทธิผลการนำองค์การของผู้บริหาร พด. ได้
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงหน่วยงาน จำนวน 26 หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี และหน่วยงานได้จัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยง ส่งผลให้การพัฒนาที่ดินบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พด.
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรพยากรดินด้วยการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ต้นแบบ) 77 ตำบล  
(ภาพที่7.1-1) จัดทำข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช (ภาพท่ี 7.1-2) รวมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม (N) กับการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปี 2561-2563 รวม 264,101 ไร่ (ภาพท่ี7.1-3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยซึ่งในปี 2563 เน้นการวิจัยบูรณาการเชิงระบบ จำนวน 73 
เรื ่อง (ภาพท่ี 7.1-4) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยในปี 2563 
ดำเนินการได้ตามแผนและสูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นท่ีทางการเกษตร จำนวน 
2,643,192 ไร่ (ภาพท่ี 7.1-5)  พื้นท่ีทางการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะได้รับการพัฒนาจำนวน 12,530 ไร่ (ภาพท่ี 7.1-6) 

แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง จำนวน 45,588 บ่อ (ภาพท่ี 7.1-7)  พื้นท่ีการเกษตรท่ีได้รับ
การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี จำนวน 1,000,300 ไร่ (ภาพท่ี 7.1-8)  พื้นที่ได้รับการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม จำนวน 36,850 ไร่ (ภาพท่ี 7.1-9)  และพัฒนาพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ จำนวน 10,360 ไร่ (ภาพท่ี 7.1-10) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย โดยอบรมหมอดินอาสาเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 ได้ปรับรูปแบบการอบรมจาก 
One way เป็น Two way ได้พัฒนาหมอดินอาสา จำนวน  37,858 ราย (ภาพท่ี 7.1-11)   และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรใช้สารอินทรีย์และลดใช้สารเคมีทางการเกษตรให้เข้มแข็ง จำนวน 20,000 กลุ่ม (ภาพท่ี 7.1-12) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ของหมอดินอาสาประจำตำบล ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 6,400 แห่ง (ภาพท่ี 7.1-13)  จัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ต้ังแต่
ปี 2561-2563 จำนวน 238 แห่ง (ภาพท่ี 7.1-14) ปรับวิธีการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผา่น
บัตรดินดี ต้ังแต่ปี 2562 -2563 จำนวน 173,667 ราย (ภาพท่ี 7.1-15)   

7.2 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พด. วัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ปี 2561 เพื่อนำ

ข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามภาพท่ี 7.2-1 ถึง 7.2-4 

โดย พด. ได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรดิน ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมในวันดินโลก มีหน่วยงานร่วม
จัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศและเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการงานพัฒนาที่ดินทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น UNCCD/IRD/GSP/ASP/TSP/สมาคมดินโลก/สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ/CESRA/สมาคม
ดินและปุ๋ย/มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย/ADB/สวก ตามภาพท่ี 7.2-5 – 7.2-6  
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7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
พด. ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยมีการสำรวจความต้องการเพื่อนำมากำหนดปัจจัยในการสร้าง

ความผาสุขและแรงจูงใจผ่านช่องทางต่าง  ๆพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นต่อกิจกรรมรณรงค์เพื่อโน้มน้าว 
กระตุ้นส่งเสริมให้บุคคลากร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม การมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีเน้นเรื่อง คุณธรรม ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และการจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ท่ีเอื้ออำนวยต่อการทำงาน (ภาพ
ที่ 7.3-1-7.3-3) นอกจากนี้ พด. ยังพัฒนาบุคลากรและผู้นำของส่วนราชการ โดยพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ e-
Training เช่น หลักสูตร “ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” และมีการทดสอบความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้นำผ่านการฝึกอบรม
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทั้งระดับต้น กลาง และสูง (นบต./นบก./นบส.) (ภาพที่ 7.3-4–7.3-5) 
ส่งผลให้การประเมินด้านสมรรถนะของบุคลากรมีผลการประเมินสูงขึ้น และด้านผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร ทำ
ให้บุคลากรมีผลการประเมินในระดับดีเด่นสูงขึ้น (ภาพที่ 7.3-6 - 7.3-8) นอกจากนี้ พด. ยังแต่งตั้งบุคคลากรขึ้นสู่
ตำแหน่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแผน Career Path (ภาพที่ 7.3-9) ทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร (ภาพท่ี 
7.3-10) ส่งผลให้การสูญเสียอัตรากำลังในภาพรวมข้าราชการลดลง (ภาพท่ี 7.3-11–7.3-12)   

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล 
ผู้บริหาร พด. ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีการ

ส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางกรมฯ ไปสู่การปฏิบัติต้ังแต่ระดับกรมไปจนถึงระดับบุคคล (ภาพท่ี 7.4-1–7.4-2) 
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พด.ยึดมั่นในการดำเนินการตามภารกิจอย่างมีธรรมาภิบาลผ่านระบบการนำองค์กร มีการควบคุม 
กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน มีการประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นท่ีประจำทุกเดือน โดยผู้ตรวจราชการ กษ. 
และทีมผู้เชี ่ยวชาญ ปีละ 2 ครั้ง และวางระบบที่แสดงถึงการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื ่อกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ รวมท้ังนี้ได้ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ข้าราชการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ พด. มีการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ปฏิบัติงานโดยมอบรางวัลระดับกรมฯ 
แก่ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น และผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (ภาพท่ี 7.4-3–7.4-9) 

ส่งผลให้ พด. ได้รับรางวัลภาครัฐระดับประเทศ บุคลากรได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก สำหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) พด. มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉล่ียภาพรวมของประเทศ (ภาพท่ี 7.4-10–7.4-12)  ด้านสังคมและชุมชนภายใต้
บริบทในสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากบริโภคสินค้ามีการปนเปื้อนของสารเคมี การเกิดมลพิษ
ทางดิน น้ำ และอากาศ อันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสีย การเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นต้น อธิบดี พด. 
ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อชุมชน ได้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น 
โครงการจิตอาสาพัฒนาที่ดิน "ลดและคัดแยกขยะ" "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมเกษตรกรทำการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (PGS) (ภาพท่ี 7.4-13–7.4-17) 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต  
พด. มีระบบการควบคุมกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน คุ้มค่า ผ่านระบบ GFMIS 

การรายงานทางการเงิน และมีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ พด. ได้วางระบบ
การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.5-1–7.5-2) ด้านการเติบโตจากผลการดำเนินงาน
พัฒนาท่ีดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้กับ
เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ภาพท่ี 7.5 -3–7.5-4) 

7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
พด. มีการออกแบบระบบงานที่สำคัญ 3 ระบบงานได้แก่ 1) ระบบงานวิชาการ 2) ระบบงานบริการ 3) 

ระบบงานบริหาร แบ่งออกเป็น 6 กระบวนการหลัก และ 7 กระบวนการสนับสนุน และนำข้อกำหนดมาแปลง
เป็นตัวชี้วัดเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ (ภาพท่ี 7.6-1–7.6-6) โดยจัดทำคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐาน ส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรับปรุงกระบวนงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.6-7–7.6-8) และมีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (BCP) เพื่อให้กระบวนการบริการให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 17.6-9–7.6-11) 



 

สวนที่ 4 ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  อภิธานศัพท 

ภาคผนวก ข  รูปภาพประกอบการรายงานผล 

               การดําเนินงานรายหมวด 
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ภาคผนวก ก อภิธานศัพท 

LDD : Land Development Department กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) 

GISTDA : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations องคการอาหารและการเกษตร

แหงสหประชาชาติ 

UN : United Nations องคการสหประชาชาติ 

IRD : The Institute of Research for Development สถาบันการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส  

ADB : Asia Development Bank ธนาคารพัฒนาเอเชีย   

UNCCD : UN Convention to Combat Desertification อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

แปรสภาพเปนทะเลทราย  

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change อนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Soil museum : พิพิธภัณฑดิน 

KM : Knowledge Management การจัดการความรู 

PMQA : Public Sector Management Quality Award การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PDCA : Plan Do Check Act วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

RM : Risk Management การบริหารความเสี่ยง 

SIPOC Model : (S–Supplier บุคคล/สวนงานที่ใหปจจัยนําเขา   I – Input ปจจัยนําเขา  P –Process 

กระบวนการทํางาน O – Output ผลลัพธ C – Customer ผูรับบริการ ) ภาพรวมของกระบวนการทํางาน 

ที่ทําใหคนทํางานเขาใจ วัตถุประสงคและขอบเขตของงานมากขึ้น  

Process Management: การจัดการกระบวนการ 

SWOT Analysis : เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุด

ดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต   

PESTEL Analysis : เปน Framework ที่ใชสําหรับวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกรทั้งในแง

บวกและแงลบ ชวยใหเราเขาใจถึงภาพรวมของสภาพแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบัน 

As is Process Management : การจัดการกระบวนการปจจุบัน 

To be Process Redesign : การจัดการกระบวนการในอนาคต 

Fish bone diagram : ผังกางปลา, ผังที่ใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยกําหนดปญหาไวที่หัว

ปลา ระบุสาเหตุหลักไวที่ปลายกางปลาแตละกาง และสาเหตุยอยไวที่กางปลายอย 

Service blueprint : พิมพเขียวบริการเปนเครื่องมือหน่ึงที่สามารถนํามาใชเพ่ือใหมองเห็นถึงภาพรวมของงาน

ทั้งหมด โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนผังกระบวนงานที่ระบุถึงขั้นตอนของการทํางานทั้งจุดที่มีการติดตอกับลูกคา 
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และกระบวนการสนับสนุนภายใน รวมถึงองคประกอบทางกายภาพที่เกี่ยวของ ทั้งยังมองเห็นถึงบทบาทของลูกคา

และพนักงานในแตละสวนดวย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับการออกแบบบริการใหม หรือทําใหเห็น

จุดบกพรองของงานที่ทําอยูในปจจุบันและนําไปสูการวางแผนการทํางานอยางเหมาะสม รวมถึงการหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขปญหา 

HR scorecard : การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

Organization Design : การออกแบบองคกร 

Trend Analysis : การวิเคราะหแนวโนม 

UAV : Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไรคนขับหรือยูเอวี 

SDGs : Sustainable Development Goals เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

IPA : Internal performance Agreement คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 

PMS : Performance Management System ระบบการบริหารผลงานต้ังแตระดับองคกรไปจนถึงการ

ประเมินผลงานพนักงาน 

DPIS : Departmental Personnel Information System ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

PGS : Participatory Guarantee Systems มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 

ASP : Asian Soil Partnership กลุมความรวมมือดานดินระดับภูมิภาคเอเชีย  

CESRA : Center of Excellence on Soil Research in Asia ศูนยความเปนเลิศการวิจัยดินแหงเอเชียใน

ประเทศไทย  

ISRIC : International Soil Reference and Information Center  

.Shp : Shapefile ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

รมว.กษ. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รมช.กษ. : รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กษ. : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มท. : กระทรวงมหาดไทย 

ทส. : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อว. : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
(เกิดจากการรวมหนวยงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเขาดวยกัน)  
มก. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มข. : มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มจ. : มหาวิทยาลัยแมโจ 

มช. : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วท. : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ดท. : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

วช. : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

สกว. : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

สวก. : สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

สตง. : สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ปปช. : สํานักงานคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ปปท. : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

คตป. : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ศสก. : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อบต. : องคการบริหารสวนตําบล 

หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน(พด.) 

สวนกลาง พด. 

ตสน. : กลุมตรวจสอบภายใน 

กพร. : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สลก. : สํานักงานเลขานุการกรม 

กกจ. : กองการเจาหนาที่ 

กค. : กองคลัง 

กผง. : กองแผนงาน 

ศทส : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สสผ. : สํานักเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนที่ 

กวจ. : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

สวด. : สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

สวพ. : สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

กสด. : กองสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 

กทช. : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

กนผ. : กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

สวนภูมิภาค พด. 

สพข.1-12 : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  

สพด. : สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด 

พด.1-13 : ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑจุลินทรีย แบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
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กลุมที่ 1 จุลินทรียปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอรโมนพืช ไดแก 

   - สารเรงซุปเปอร พด. 1 เปนกลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายวัสดุ เหลือใชจาก

การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือผลิตปุยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ขึ้น ประกอบดวยเช้ือราและแอคติโนมัยซีสที่ยอยสารประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ยอยไขมัน 

  - สารเรงซุปเปอร พด.2 เปนเช้ือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการยอยสลายวัสดุการเกษตรในลักษณะ

สด อวบนํ้า หรือมีความช้ืนสูงเพ่ือผลิตปุยอินทรียนํ้า โดยดําเนินกิจกรรมทั้งในสภาพที่ไมมีอากาศและมี

อากาศ ประกอบดวยจุลินทรีย 5 สายพันธุ 

    - สารเรง พด.9 เปนกลุมจุลินทรียเพ่ิมความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวนอยซึ่งเปน

ดินกรดกํามะถัน ที่มีความรุนแรง ของกรดนอย (pH ไมตํ่ากวา 5) 

  - จุลินทรียสําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน พด. 11 เปนผลิตภัณฑจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการตรึง

ไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพใหแกพืชปรับปรุงบํารุงดิน โดยแบงออกเปน จุลินทรีย พด.

11 สําหรับโสนอัฟริกัน และจุลินทรีย พด.11 สําหรับปอเทือง 

    - ปุยชีวภาพ พด. 12 เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถสรางธาตุอาหาร หรือชวยใหธาตุอาหารเปน

ประโยชนกับพืชเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดิน และสรางฮอรโมนสงเสริม การเจริญเติบโตของพืช 

ประกอบดวยจุลินทรีย 4 สายพันธุ 

 - จุลินทรียซุปเปอร พด.13 ไมคอรไรซาสําหรับขาวโพด เปนผลิตภัณฑที่ชวยเพ่ิมการดูดใชธาตุอาหาร

พืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส สงเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตขาวโพด ลดการใชปุยเคมีโดยราไมคอรไรซา 

เปนราที่อาศัยอยูรวมกับรากพืชโดยมีความสัมพันธแบบเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน ราจะสรางเสนใยเจริญรอบ

ราก แลวเขาไประหวางเซลลรากพืช โดยมีการสรางโครงสรางพิเศษ ชวยดูดซับธาตุอาหารที่เปนประโยชนสง

ตอใหกับพืช สรางความทนทานใหกับพืชและเพ่ิมผลผลิตพืชมีประสิทธิภาพดีในสภาพพ้ืนที่ดินมีปญหา เชน 

ดินกรด และดินเค็ม ทนตอสภาพความแหงแลง พิษของโลหะหนัก รวมทั้งลดการเขาทําลาย ของเช้ือโรคในดิน 

 กลุมที่ 2 จุลินทรียควบคุมศัตรูพืช ไดแก 

   - สารเรงซุปเปอร พด.3 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติควบคุมเช้ือสาเหตุ โรคพืชในดินโดยมี

ความสามารถปองกันหรือยับย้ัง การเจริญของเช้ือโรคพืช ที่ทําใหเกิดอาการรากหรือ โคนเนา และแปรสภาพแรธาตุ

ในดินบางชนิด ให เปนประโยชนตอพืช ไดแก เช้ือไตรโคเดอรมา (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.) 

   - สารเรง พด.7 เปนเช้ือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักและยอยสลายพืช

สมุนไพรชนิดตาง ๆ ในสภาพที่ไมมีออกซิเจน เพ่ือผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 

     กลุมที่ 3 จุลินทรียรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก 

  - สารเรง พด.6 เปนเช้ือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพ

ที่ไมมีออกซิเจน เพ่ือผลิตสารสําหรับทําความสะอาดคอกสัตว บําบัดนํ้าเสีย  และลดกลิ่นเหม็นตามทอ

ระบายนํ้า 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพประกอบการรายงานผลการดําเนินงานรายหมวด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ OP 1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก สมรรถนะหลัก และคานิยมกรมพัฒนาที่ดิน 

ภาพที่ OP 2 , ภาพที่ 6.1 ระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการ 
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 ภาพที่ 1.1 ระบบการบริหารจัดการ LDD Excellent Model 

ภาพที่ OP 3 , ภาพที่ 1.5 โครงสรางองคการและระบบการกํากับดูแลองคการ กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพที่ 1.2 การขับเคลื่อนการใชที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ป 2563 

ภาพที่ 1.3 Smart LDD 
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ภาพที่ 1.4 ระบบวัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ภาพที่ 1.6 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
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 ภาพที่ 2.2 การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Strategic Planning Model) 
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ภาพที่ 4.1 ระบบการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพที ่5.1 กระบวนการ Smart Workplace 
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