
 

 

ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [√] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[√ ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ ………การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน……………  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [√ ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจดัการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน …………กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ……………………………………………………………….  
ท่ีอยู …2003/61…กรมพัฒนาท่ีดิน (กองแผนงาน) แขวงลาดลาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900………………………. 
โทรศัพท ……02 579 2290.. โทรสาร …02 579 2290……… เว็บไซต …www.ldd.go.th… 
ช่ือผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวพยัตติกา พลสระคู ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย กองแผนงาน 
โทรศัพท ………02 579 2290……….…  โทรสาร ………02 579 2290…………  
มือถือ ………06 1556 1163……    อีเมล …………mymph_p@hotmail.com………. 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) พัฒนาแผนยุทธศาสตรจากสภาพปญหาของพ้ืนท่ี (Area Based Approach) โดยบูรณาการขอมูลและหลักการ
เชิงสหวิชาการ (Collaboration)  
2) บริหารแผนงานและยุทธศาสตรตามแนวทาง PDCA โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) และนํา
หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใชในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
3) เกิดเปนนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Systematic Innovation) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอยาง
ยั่งยืน 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
 1) สามารถผลักดันใหเกิดการดําเนินงานเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว จํานวน 256 ลุมน้ําสาขา 
เพ่ือบูรณาการกิจกรรมท่ีเก่ียวของใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
 2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการปองกันและฟนฟูใหสามารถใชประโยชนได ไมนอยกวา 1 ลานไรตอป 
 3) เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ไดเห็นประโยชนของการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน และการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีดินใหใชประโยชนและทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 4) ในระดับประเทศ เปนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิรปูประเทศ และแผนแมบทบริหารจัดการน้ําของประเทศ ทําใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดิน
และน้ําไดอยางเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเกษตร 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการวางแผนยทธศาสตรของกรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดยอ 
 
ช่ือเรื่อง : การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน 
   (Strategic Planning for Sustainable Land Management) 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

กรมพัฒนาท่ีดินมีวิสัยทัศน คือ พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ  เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

พันธกิจ : 1) สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2) เสริมสรางพัฒนางานวิจัยดานการพัฒนาท่ีดิน 
และสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินใหเกิดเปนรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถายทอด เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับเกษตรกร 3) พัฒนาฐานขอมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห และจําแนกดิน เพ่ือกําหนดแผนการใชท่ีดิน 4) พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน 5) พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร 6) พัฒนาองคกรเพ่ือใหเปน
องคกรท่ีเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 

คานิยม : THAI LDD  
วัฒนธรรมองคกร : บริการดวยใจ ใฝเรียนรู ยึดหลักวิชาการ   
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ: กรมพัฒนาท่ีดินมีกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 6 กระบวนการหลัก 

และ 7 กระบวนการสนับสนุน ครอบคลุมภารกิจตามยุทธศาสตร โดยใชแนวคิด PDCA ในการบริหารแผนงานและ
ยุทธศาสตร ตั้งแตการวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลนําไปสูการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน โดยใชหลักการของ SMART WORKPLACE ดวย SIPOC Model  และนําเครื่องมือสมัยใหมมา
ใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ อาทิ PMQA, Process Management, SWOT Analysis, PESTEL Analysis, 2S4M เปน
ตน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม LDD Excellent Model 
การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน (Strategic Planning for Sustainable Land 
Management)  
 ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) เรื่อง ยุติความหิวโหย บรรลุความ
ม่ันคงทางอาหารและสงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
จึงไดวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการดิน
ใหสามารถใชประโยชน ท่ีดินไดอยางยั่ งยืน ซ่ึง
ทรัพยากรดินถือเปนหัวใจสําคัญของการเริ่มตนการ
ทําเกษตรและเปนตนน้ําของกระบวนการผลิตภาค
เกษตร โดยมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 5 
ข้ันตอนตามภาพท่ี 1 ดังนี้  1) ข้ันเตรียมการ 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี Top Down: การเชื่อมโยงจาก
ระดับบนลงลาง ไดแก ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาลและนโยบายปฏิรูปการเกษตร ทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ และ Bottom up: การเชื่อมโยงจากระดับลางข้ึนบน ไดแก สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก การ
สอบถามความตองการและความคาดหวังจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลในชวง 5 ปท่ีผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการจากผูมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบการประชุม

  



 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทําประชาพิจารณ 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
และปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรดิน วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม ปจจัยตางๆ ผานประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 3 ครั้ง ประชุมระดับผูบริหาร ผูอํานวยการกอง/สํานัก และผูเชี่ยวชาญ ระดับผูอํานวยการกลุม/สพด. และ
เจาหนาท่ี โดยเชื่อมโยงกับระบบงานและกระบวนการทํางานท่ีสําคัญของกรมมาพิจารณาประกอบวิเคราะหปจจัยเชิง
ยุทธศาสตร ใช PESTEL Analysis เทคนิค SWOT Analysis และหลักการ 2S4M 3) การกําหนดยุทธศาสตร กําหนด
ทิศทางเปาหมายระยะยาว ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนา ใช
ขอมูลความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และความสามารถพิเศษ  มีเปาประสงคท่ีสําคัญสูงสุด คือ 
พ้ืนท่ีการเกษตรมีการใชประโยชนท่ีดินไดอยางถูกตองและเหมาะสมไมนอยกวา 40 ลานไร เพ่ือนําไปสูเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญในดานการบริหารจัดการโครงการปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยระบบอนุรักษดิน
และน้ํา ซ่ึงเปนตนแบบ (Best Practice) ในการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 4) การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ นําแผนไปปฏิบัติ ใชแผนท่ียุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการถายทอด มี
การกําหนดกอง/สํานักสวนกลางเปนหนวยงานหลัก และหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีเปนหนวยงานสนับสนุน และใช
เครื่องมือ Individual Scorecard ถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมไปสูระดับหนวยงาน กลุม/ฝาย 
และระดับบุคคล โดยจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน (IPA) ตามแนวคิด Balanced Scorecard  5) การกํากับ ติดตามและประเมินผล ชวงเดือนตุลาคมถึง
สิ้นปงบประมาณ ผูบริหาร และคณะทํางานดานยุทธศาสตร ใช LDD Excellent Model ในการควบคุม กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและใหบรรลุตามเปาหมายอยางตอเนื่อง โดยใชตัวชี้วัดระดับ
กรม ระดับหนวยงาน ระดับบุคคลตามท่ีไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานไว ผาน e-SAR Card ทุก 3, 6, 9 และ 12 
เดือน และเชื่อมโยงสูระบบ21การ21บริหารผล21การปฏิบัติงานรายบุคคล 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 
 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการโครงการเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินระดับ
ลุมน้ํา จากการวิเคราะหสภาพปญหาของพ้ืนท่ี ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิและปฐม
ภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันครอบคลุมประเด็นปญหาของสภาพพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
ไดแก ขอมูลการชะลางพังทลาย ขอมูลดานทรัพยากรดิน (คุณสมบัติของดิน, สภาพดินปญหา) ขอมูลสภาพการใช
ท่ีดิน ระดับการเปลี่ยนแปลงของการใชท่ีดิน ดานทรัพยากรน้ํา สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงกันในดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ และสังคม ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และการรับฟงความ
คิดเหน็ของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดินและฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ดวยระบบอนุรักษดินและน้ํา ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ถูกตองตามสมรรถนะและศักยภาพของท่ีดิน และใหผูท่ีเก่ียวของไดเกิดการเรียนรูนําไปสูการจัดการท่ีถูกตอง
เหมาะสมและใหไดเครื่องมือในการใชท่ีดินอยางยั่งยืน เพ่ือลดอัตราการชะลางพังทลายและการกัดชะหนาดิน การ
ตกตะกอน และปริมาณสารพิษตกคางท่ีเปนผลมาจากการใชท่ีดินบนพ้ืนท่ีลุมน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เกษตรกร
และชุมชนสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการระดับลุมน้ํา เนนการพัฒนาจากสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี (Area Based Approach) เปนลําดับแรก โดยบูรณาการขอมูลและหลักการเชิงสหวิชาการ (Collaboration) 
ประกอบดวย การอนุรักษดินและน้ํา การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การกระจายการถือครองอยางเปนธรรม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการใหการใชประโยชนท่ีดินเปนไปอยางเหมาะสมตามศักยภาพของ
ท่ีดิน มีความเชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรน้ํา และปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และความม่ันคงของประเทศ คํานึงถึงความตองการของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การรับรูขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมของชุมชน และภูมิสังคม         

  โดยในปงบประมาณ 2562 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะท่ีทันสมัยใหสอดคลอง
กับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับประเทศ เกิดเปนนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Systematic 

  



 

Innovation) ผสมผสานกับการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) ทําใหไดตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดินเพ่ือปองกันชะลาง
พังทลายของดิน และการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา เพ่ือเปนตนแบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ครอบคลุมท้ัง
ประเทศ  และเปนพ้ืนท่ีตนแบบใหกับเกษตรกร และองคการบริหารสวนตําบลนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือแกไขและปรับปรุงการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ท่ี
ดําเนินการลงไปในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมมากข้ึน  
 ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (1) สามารถผลักดันใหเกิดการดําเนินงานเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําใหเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว เพ่ือบูรณาการกิจกรรมท่ีเก่ียวของมาดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เปนรูปธรรม (2) เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ไดเห็นประโยชนของการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุง
ดินและการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน
ใหใชประโยชนและทําการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
และ (3) ในระดับประเทศ เปน
การดํ าเนิ น งานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ และแผน
แม บท บ ริห ารจั ด การน้ํ าขอ ง
ประเทศ ทําใหเกษตรกรสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยากรดิน
และน้ําไดอยางเหมาะสมตรงตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 
กลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. สรางความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน ใหสามารถ
นําไปสูการวางแผน การกําหนดมาตรการและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ของดินและพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรม รวมท้ังสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตามระบบการบริหารเชิง
ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหาและบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานโดยผานกระบวนการมีสวน
รวมจากภาคีผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของ
แผน และนําตนแบบของแผนไปขยายผลสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
  2. วิเคราะหบทบาทและปรับบทบาทกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงาน
ทุกระดับตั้งแตระดับนโยบาย ระดับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ในดานวิชาการท่ีเปน
กระบวนการหลัก (core process) และ กระบวนการสนับสนุน (support process) โดยนําแนวทางการปฏิบัติงาน
ไปกําหนดเปนแผนงานโครงการ และกําหนดเปนขอตกลงการทํางานระหวางหนวยงาน เนนการทํางานเชิงบูรณา
การเพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ โดยจัดตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผล
ท่ีมีกลไกและเครือขายการดําเนินงานท้ังหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคเชื่อมโยงการประเมินผล
ตั้งแตบริบท (concept) ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ทุกมิติ ประกอบดวย มิติทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ท่ีสามารถ
สะทอนผลสัมฤทธิ์ของงานไดชัดเจน จนนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาแผนการดําเนินงานโครงการใหเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ 
 

  


