
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  ป  2552 
วันที่  13-15  พฤษภาคม  2552 

ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา   อําเภอเมือง   จังหวดัสุราษฎรธานี 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานที่ดําเนินการวิจัยดานการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน   
โดยในแตละปมีการดําเนินงานวิจัยสาขาตางๆ  ไดแก  ดานอนุรักษดินและน้ํา  ปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ  ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม  ดินเปรี้ยว  ดินอินทรีย  ดินเค็ม การสํารวจ วิเคราะห  และ
วางแผนการใชท่ีดิน  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    ดานวิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอม  และภาวะโลกรอนดานการเกษตร  ท้ังนี้  เพ่ือใหไดคําตอบของเทคโนโลยีใหมๆ  ในการ
จัดการทรัพยากรดิน  น้ํา  และพืชในพื้นที่มีปญหา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดย 
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการองคความรูเพ่ือ
ถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการระบบ
การผลิตลดใชสารเคมีทางการเกษตรและพัฒนาสูระบบการผลิตเกษตรอินทรีย  ดังนั้นจึงจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  ป  2552  ขึ้น  เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิชาการไดนําเสนอผลงานวิชาการ
ในสาขาตาง ๆ  และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางนักวิชาการ  ผูปฏิบัติงานในภาคสนาม  และ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหมีการดําเนินงานทางวิชาการรวมกัน  รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมไป
ประยุกตใช  เพ่ือแกไขปญหาและจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตอไป 

 
 

2.  วัตถุประสงค 
       2.1   เพ่ือใหมีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาตางๆ   โดยการ
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย   ภาคนิทรรศการ    และจัดใหมีการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนป   2552 

2.2   เพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางนักวิชาการ  ผูปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินใหสามารถนํามา
ถายทอดใหเกษตรกรนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

3.  ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุม 
  ระยะเวลา  3  วัน  ต้ังแตวันที่  13-15  พฤษภาคม  2552  ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา   
อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 
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4.  องคประกอบการประชุม 
  การประชุมประกอบดวย  การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารของกรมฯ   
การเสนอผลงานวิชาการตามกลุมสาขาวิชาการในรูปแบบการอภิปรายและนิทรรศการ  เพ่ือการพัฒนา  
สรางเครือขาย  แลกเปลี่ยนเรียนรู  และเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

5.  กําหนดการประชุม 
 

วันที่  13  พฤษภาคม  2552 
10.00  น. - 13.00  น. ลงทะเบียน 
13.00  น. - 14.00  น. พิธีเปดการประชุม 
 ผูกลาวรายงาน  :  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  (นายบัณฑิต   ตันศิริ) 
 ประธานการประชุม  :  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(นายชาติชาย   พุคยาภรณ) 
 •  กลาวเปดการประชุมและมอบนโยบายการดําเนินงานทางวิชาการ 

 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 •  พิธีเปดนิทรรศการผลงานวิชาการและชมนิทรรศการ 
 •  รบัประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
14.00  น. - 16.00  น. การบรรยายพิเศษเรื่อง   เทคโนโลยีกับงานพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืนในอนาคต 

โดย : นายมนตรี   คงตระกูลเทียน  ประธานคณะผูบริหาร และ 
                      กรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ 

16.00  น. - 17.30  น. การบรรยายพิเศษเรื่อง  ทํางานวิจัยอยางไรจึงประสบผลสําเร็จ  “ประสบการณจาก
การทดลองสูการประยุกตใชผลงาน” 

โดย : ศ.ดร. สุทธวัฒน   เบญจกุล   
                      นักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  ป  2551 

17.30  น. - 18.30  น. การบรรยายพิเศษเรื่อง  “ติดดินกินได” 
โดย : ผศ.อดิศักดิ์  บวนกียาพันธุ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

18.30  น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันที่  14  พฤษภาคม  2552 
07.00  น. รับประทานอาหารเชา 
09.00  น. - 10.00  น. การบรรยายพิเศษ  เรื่องขอคิดการดําเนินงานวิจัยในยุคโลกาภิวัตน 

โดย : ศ.ดร. เฉลิมพล   แซมเพชร   
กรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  
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10.00  น. - 10.30  น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Evaluation of the environmental impact and rubber tree 
plantation , in a small watershed in NE  Thailand  

โดย : Dr. Claude Hammecker , IRD  Expert in Soil Science   
10.30  น. - 10.50  น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 การเสนอผลงานวิชาการ  แบงหองประชุม 

หองประชุม 1  :  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   สาขาปรับปรุงบํารุงดิน   
 สาขาอนุรักษดินและน้ํา                                  

หองประชุม 2  :  สาขาสํารวจ  วิเคราะห  วางแผนการใชท่ีดิน  และเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ สาขาเศรษฐสงัคมและประเมินผล สาขาวทิยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม                               

 
หองประชุม  1  

10.50  น. - 12.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  5 เรื่อง 
ประธาน :  ผูเชี่ยวชาญดานบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ 

  (นางสาวเสยีงแจว    พิริยพฤนต) 
เลขานุการ :  นางสาวนวลจันทร   ภาสดา   สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

10.50  น. - 11.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การคัดเลอืกจุลินทรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 
(อะโซโตแบคเตอร) จากดินที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดการใชปุยไนโตรเจน และ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

โดย : นางสาวพิกุล  หรรษานิมิตกุล  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
11.10  น. - 11.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุใหความหวานทดแทน

กากน้ําตาลในการผลิตปุยอินทรียน้ํา 
โดย : นางสาวสุภาวดี   บุญธรรม  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

11.30  น. - 11.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
มันสําปะหลังในชุดดินปากชอง 

โดย : นางสาวกมลาภา   วัฒนประพัฒน   
สํานกัวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

11.50  น. - 12.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  ศึกษาวิจัยการผลิตและใชประโยชนสารปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชจากสมุนไพรหนอนตายหยาก โดยใชสารเรง พด.7 

โดย : นางปราณี  สีหบัณฑ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
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12.10  น. - 12.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  สาธิตการใชผลิตภัณฑจุลินทรียบางชนิดเพื่อการเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพของหอมแดงในกลุมชุดดินที่ 35 
โดย : นายุทธสงค  นามสาย  สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

12.30  น. - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30  น. - 15.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาปรับปรุงบํารุงดิน  5  เรื่อง 

ประธาน : ผูเชี่ยวชาญดานปรับปรุงดินเค็ม  (นายรังสรรค     อิ่มเอิบ) 
เลขานุการ : นางนงคราญ   มณีวรรณ   สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

13.30  น. - 13.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การตอบสนองของขาวทนเค็มขาวดอกมะลิ105 ใน
ระบบเกษตรอินทรีย 

โดย : นายชัยนาม  ดิสถาพร  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
13.50  น. - 14.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การจัดการดินและปุยตอการใหผลผลติและคุณภาพ

ของหนอไมฝรั่งที่ปลูกบนชุดดินกําแพงแสน  กลุมชดุดินที่ 33  
โดย : นายเมธิน  ศิริวงศ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

14.10  น. - 14.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การจัดการดินอินทรียเพ่ือปลูกปาลมสาค ู
โดย : นายบุญณรงค  ธานีรัตน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

14.30  น. - 14.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  ปริมาณความชื้นภายใตการจัดการดินเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ขาวโพดบนพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเทในกลุมชุดดินที่ 29 

โดย : นางสาวจุฑารัตน  คํานึงกิจ  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
14.50  น. - 15.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การใชปุยอนิทรียตอผลผลิตขาวสังขหยดในกลุม 

ชุดดินที่ 6 จังหวัดพัทลุง 
โดย : นายทวีศักดิ์   ชนะสิทธิ์   สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

15.10  น. - 15.30  น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
15.30  น. - 16.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาอนุรักษดินและน้ํา  4  เรื่อง 

ประธาน : ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา  (นายพิทยากร   ลิ่มทอง) 
เลขานุการ : นางกิตติมา  ศิวอาทิตยกุล  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

15.30  น. - 15.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การประเมนิคาการชะลางพังทลายของดินโดยใช
เทคนิคไอโซโทป 137 Cs และคุณภาพของดินบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม และ 
พ้ืนที่ดอน  จังหวัดขอนแกน 

โดย : นางสาวดรุณี  ชัยโรจน  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
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15.50  น. – 16.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง   การสงัเคราะหสภาพการใชประโยชนท่ีดินและ 

เรอืนยอดของพืชปกคลุมดนิโดยใชขอมลูการสาํรวจระยะไกลและขอมูลภาคสนาม 
ในพื้นที่สูงเขาถึงไดยาก สาํหรับการประเมินการชะลางพังทลายของดิน 

โดย : นายมณฑล   สุริยาประสิทธิ์    
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 

16.10  น. – 16.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  ผลของมาตรการอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูง 
ตอคุณภาพลุมน้ําแมสาตอนบน 

โดย : นายพัฒนา   อภิญดา  สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 6 
16.30  น. - 16.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การใชประโยชนหญาแฝกในการปรับปรุงดิน 

เพ่ือปลูกคะนา 
โดย : นางสาวอิสรยิา  มีสิงห  สาํนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

 
หองประชุม  2 

10.50  น. - 12.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาสํารวจ  วิเคราะห  วางแผนการใชที่ดิน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  5  เรื่อง 
ประธาน : ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน  (นายวุฒิชาติ    สิริชวยชู) 
เลขานุการ : นางสาวสุมิตรา  วัฒนา  สาํนักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

10.50  น. - 11.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง   ระบบฐานขอมูลกลางสาํหรับสารสนเทศทรัพยากรดิน 
โดย : นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

11.10  น. - 11.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินและ 
สภาพการใชท่ีดินในเขตการใชท่ีดินพ้ืนที่พรุ  จังหวัดนราธิวาส 

โดย : นางสาวสยาม  ไชยทิพย   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
11.30  น. - 11.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การใชขอมลูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในจังหวัดชลบุรี 
โดย : นางจุฬาลักษณ  สุทธิรอด  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

11.50  น. - 12.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การอานภาพทางอากาศเพื่อพิสูจนรองรอยการทํา
ประโยชนท่ีดินในเขตพื้นที่หวงหามทางราชการทหาร พ.ศ.2481 จังหวัดกาญจนบุรี 
กรณีศึกษา อําเภอไทรโยค 

โดย : นางสาวจิรัชยา  คงทน  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 
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12.10  น. - 12.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  รายงานการสํารวจดินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  

ตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย หมูท่ี 4 บานมะเมียงเหนือ หมูท่ี 8  
บานตะเพรา  หมูท่ี 11 บานดรอบ  และหมูท่ี 12 บานมะเมียงใต  ตําบลโชคนาสาม 
อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  (การจัดการลุมน้ําหวยสมบูรณ)  

โดย : นายวัลลภ  พงษราศี   สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 3 
12.30  น. - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30  น. - 15.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล  5  เรื่อง 

ประธาน : ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจที่ดิน  (นางทองเติม   อาภาอทัุยพงษ) 
เลขานุการ : น.ส.ดารณี   ศรีสงา    สาํนักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

13.30  น. - 13.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง   การวิเคราะหทางเศรษฐกิจการผลิตขาวหอมมะลิ 
ในพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย  
เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําหวยพระบาง ตําบลไผ อําเภอราษีไคล  จังหวัดศรีสะเกษ   
ปการเพาะปลูก  2549/50  

โดย : นางสาวศิริพร  เผอืกยิ้ม   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
13.50  น. - 14.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การศึกษาวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนจากการใช

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือพัฒนาระบบการเกษตร 
โดย : นางเจตณี   บัวเผียน  สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 11 

14.10  น. - 14.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง   การวิเคราะหโครงการเปรียบเทียบระหวางไมมีและ 
มีโครงการเขตพัฒนาที่ดิน  พ้ืนที่บานน้ําลอก หมู 4 และ 13 ตําบลบอทอง  
อําเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ 

โดย : นางศิวะพร  จารัตน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
14.30  น. - 14.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  วิเคราะหกลยุทธทางเลือกเพื่องานพัฒนาขยายผลของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดย : นางสาวสุดา   สวัสดิ์ธนาคณู   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

14.50  น. - 15.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การประเมนิผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 
ดินเค็มอยางมีสวนรวมของเกษตรกรตําบลหัวหนอง  ตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  ปงบประมาณ  2543-2550 

โดย : นายชุมพร  ศาสตราวาหะ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
15.10  น. - 15.30  น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
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15.30  น. - 16.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  3  เรื่อง 
ประธาน : ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน  (นายวุฒิชาติ   สิริชวยชู) 
เลขานุการ : นายสมพร   ผาตินาวิน   สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

15.30  น. - 15.50  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง   การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของดินภายใตการปลูก
ขาวแบบอินทรียตามระยะเวลาตางๆ 

โดย : นางชุติมา   จันทรเจริญ   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
15.50  น. – 16.10  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การปนเปอนของธาตุโลหะหนักในดินบริเวณอําเภอ

ทับคลอจังหวัดพิจิตร 
โดย : นายวิโรจน   อิงคากุล   สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 

16.10  น. – 16.30  น. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  การจัดการดินเพื่อลดปรมิาณแคดเมียมในเมล็ดขาว 
โดย : นางอรทัย   ศุกรียพงศ   สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

18.30  น. รับประทานอาหารเย็น 
 
วันที่  15  พฤษภาคม  2552  
 
07.00  น. รับประทานอาหารเชา 
08.30  น. - 09.15  น. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนแมบทงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  ป  2550 -2552  

และแนวทางการจัดทําแผนแมบทงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  ป  2553-2554 
โดย : ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา  (นายพิทยากร   ลิ่มทอง) 

10.15  น. - 10.30  น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10.30  น. - 12.30  น. วิพากยงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินจากอดีต - ปจจบุันสูอนาคต 
 ผูดําเนินรายการ :  ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา  (นายพิทยากร   ลิ่มทอง) 

ผูรวมอภิปราย :  อดีตผูบริหารกรมฯ    (นายไชยสิทธิ์  เอนกสัมพันธ) 
 :  อดีตผูเชี่ยวชาญกรมฯ  (นายเจริญ   เจริญจํารัสชีพ) 
 :  ผูเชี่ยวชาญดานปรับปรุงดินเค็ม  (นายรังสรรค  อิม่เอิบ) 
 :  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  (นายสวัสดี   บุญชี) 

12.30  น. - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30  น. - 14.30  น. พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับผูไดรับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ 

โดย : รองอธิบดีดานวิชาการ  (นายฉลอง    เทพวิทักษกิจ) 
 ปดประชุม  
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6.  ผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวย  อธิบดี  รองอธิบดี  ผอ.กอง  สํานัก  คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  

นักวิชาการของกรมฯ  หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน  และผู เกี่ยวของ  รวมท้ังผูแทนสวนราชการ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จํานวนรวมทั้งสิ้น  650  คน 
 

7.  ผูรับผิดชอบการจัดการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
 

8.  คาใชจายของผูเขารวมประชุม 
1. งบประมาณดําเนินงานการจัดประชุม  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อระหวางการ

ประชุมเบิกจากกรมพัฒนาที่ดิน 
2. งบประมาณคาเดินทางและที่พักของผูเขารวมประชุมเบิกจายจากตนสังกัด 

 

 9.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักวิชาการ   ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับทราบนโยบายการดําเนินงานวิชาการ 

กรมพัฒนาที่ดิน  ไดรับองคความรูทางวิชาการและสามารถพัฒนาตอยอดองคความรูนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งนําเทคโนโลยีและผลสําเร็จงานวิชาการมาประยุกตใชในการจัดการ
ทรัพยากร  และถายทอดสูเกษตรกรนําไปใชในงานปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

กลุมระบบงานวิจัย 
กองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 

0-2562-0731 
 


