
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานประจำป 2554



กรมพัฒนาที่ดิน 5รายงานประจำาปี 2554

	 กรมพัฒนาที่ดิน	เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาผืนดิน	

ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร	 เพิ่มรายได้	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนมุ่ง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัย	

พัฒนา	 ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน

โดยด�าเนินการวางนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่

ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้าการปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิชาการของกรมฯ	

และความต้องการของพี่น้องเกษตรกร	 ด้วยความมุ่งมั่นใน

การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในการจดัการทรัพยากรดนิ	น�า้	

และพืชในพื้นที่มีปัญหา	 เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการ

เกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	รวมทัง้การประยกุต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การจัดการองค์ความรู้	 เพื่อถ่ายทอดให้

พี่น้องเกษตรกร	 น�าไปปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพตลอดจนการจดัการระบบการผลติ	การลดใช้สาร

เคมทีางการเกษตร	ต่อยอดองค์ความรูแ้ละพัฒนาไปสูร่ะบบการ

ผลิตเกษตรอินทรีย์	 ซ่ึงท�าให้พี่น้องเกษตรกรสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นายธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	

	 ในปีงบประมาณ	 2554	 กรมพัฒนาท่ีดินด�าเนิน

งานส�าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาภาคเกษตรกรของประเทศเป็นอย่างมาก	 อาทิ	 งาน

ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์	 ลดใช้สารเคมีทางการ

เกษตร/เกษตรอินทรีย์	 โครงการเครือข่ายชุมชนเพื่อการ

พัฒนาท่ีดนิอย่างยัง่ยนื/น�าร่องในพ้ืนทีด่นิเคม็	การส�ารวจและ

ท�าแผนที่	ความชื้นดินบริเวณภาคเหนือตอนล่าง	แผนที่กลุ่ม

ชุดดินบน	Google	มาตราส่วน	1	ต่อ	25000	การประเมิน

ผลผลติดินส�าหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิ	5	ชนดิ	ในปี	2554	การ

ใช้โปรแกรม	Google	 Earth	 เพื่อเตรียมวางแผนการด�าเนิน

การเบือ้งต้น	โครงการพัฒนาแหล่งน�า้เพือ่การอนุรักษ์ดนิและ

น�า้	การป้องกนัภยัธรรมชาตแิละการเสีย่งทางการเกษตรของ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	แผนแม่บทของการใช้พืน้ทีลุ่ม่น�า้	และผล

งานดีเด่นของหมอดินอาสา	ประจ�าต�าบลต่างๆทั่วประเทศ

	 จากความมุ ่งม่ันในการปฏิบัติหน ้าที่ของกรม

พฒันาทีด่นิและหมอดนิอาสาทกุท่าน	ส่งผลให้พืน้ทีเ่กษตรกร	

ได้รับการปรับปรุงและสามารถพัฒนาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

มีศักยภาพให้เกษตรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่าง

ยั่งยืนตลอดไป

น�ำค�ำ

...........................................................................................................................................................



สารบัญ

1	 คำานำา

3-4	 ประมวลภาพงาน	48	ปี	กรมพัฒนาที่ดิน
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	 เกิดดินถลมและการชะลางพังทลายของดินใน 

	 ประเทศไทยภายใตคณะทำางานรวมดาน
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106	 การสำารวจติดตามการแพรกระจายของคราบ

	 เกลือ	อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 

	 ภูมิอากาศบริเวณลุมน้ำาชีสวนที	่4	และ	ลุมนำา  

	 ลำาคันฉู
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นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานในพิธี เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษาพัฒนาที่ดิน ตามรอย

พระบาท ครบรอบ 48 ปี และเยี่ยมชม

นิทรรศการ เนื่องในงานวันคล้ายวัน

สถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 48 

ปี เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554

“ “



กรมพัฒนาที่ดิน 3รายงานประจำาปี 2554

“

นายธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน

ในพิธี ท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 48 ปี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

“ “
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ฯพณฯ ศุภชัย โพธิ์สุ

รมช.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

เปิดงาน “วันยางพาราแห่งชาติ

ประจ�าปี 2554 (Thailand National

Rubber Day)” วันที่ 8-10 เมษายน 2554

ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยสถานี

พัฒนาที่ดินนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการ

พร้อมให้ค�าแนะน�า ด้านการปรับปรุงบ�ารุงดิน

ในการผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ และน�า

ผลิตภัณฑ์ พด. เอกสาร แจกจ่าย

ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

“

“



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน 

ปีงบประมาณ 2554

นายธวัชชัย  ส�าโรงวัฒนา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านบริหาร

นายจรูญ  ยกถาวร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านวิชาการ

นายอนุสรณ์  จันทนโรจน์ 

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านปฏิบัติการ



กรมพัฒนาที่ดิน 9รายงานประจำาปี 2554

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปรับปรุงดินเค็ม

ดร.พิทยากร ลิ่มทอง

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอนุรักษ์ดินและน�้า (หญ้าแฝก) 

นาง ทองเติม อาภาอุทัยพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเศรษฐกิจที่ดิน

น.ส.เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านบ�ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  

นายธีระยุทธ จิตต์จ�านงค์ (รักษาการ)

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน  

นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านส�ารวจและจ�าแนกดิน

นางวลัยรัตน์  วรรณปิยะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ารวจการใช้ที่ดิน

ด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

นางนงคราญ  มณีวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว

นายอรุณ  พงษ์กาญจนะ

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช

นายพิพัฒน์ ไทยกล้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ความเสื่อมโทรมของดิน

นายภูษิต  วิวัฒน์วงศ์วนา (รักษาการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

วินิจฉัยคุณภาพและก�าลังผลิตของดิน
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ผู้อ�านวยการส่วนกลาง

นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

เลขานุการกรม

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์

ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางตุลญา จงสกุล

ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

นางกุลรัศมิ์  อนันต์พงษ์สุข

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและ

พัฒนาการจัดการที่ดิน

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

นายศิริพงษ์  อินทรมงคล

ผู้อ�านวยการ

ส�านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นายพิสุทธิ์  ศาลากิจ

ผู้อ�านวยการ

ส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน

นางอรทัย  ศุกรียพงศ์

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายบุญรักษ์  พัฒนกนก

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี

การส�ารวจและท�าแผนที่

นายสุรพล  หิรัญวัฒน์ศิริ

ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสาวเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นายไพฑูรย์  คดีธรรม

ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันภัยธรรมชาติ

และความเสี่ยงทางการเกษตร

นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ

ผู้อ�านวยการส�านักนิเทศและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุดา  สวัสดิ์ธนาคูณ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาหญ้าแฝก

นางสาวส�าเภา  จันตะศิลป์

ผู้อ�านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน



กรมพัฒนาที่ดิน 11รายงานประจำาปี 2554

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายพิพัฒน์ สุวัชรังกูร

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายสุรเดช เตียวตระกูล

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายปรีชา  โพธิ์ปาน

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง

นายปัญญา  เอี่ยมอ่อน(รักษาการ)

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางสุพัตรา  บุตรหลวง

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายศรจิตร ศรีณรงค์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายปราโมทย์  ยาใจ

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายอิศรา อนุรักษ์พงศธร

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายพิทักษ์  อินทะพันธ์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายพิศิษฐ์  ชี้เชิญ

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายประเสริฐ เทพนรประไพ

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายชุมพล  คงอินทร์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายปรีดา  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาที่ดิน
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 กรมพัฒนาที่ดิน
	 กรมพัฒนาทีด่นิ	เปนหนวยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ	กอตัง้เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	2506	

มีภารกจิเกีย่วกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม	การสาํรวจและจาํแนกดนิ	การ

อนุรักษดินและนํ้าและการปรับปรุงบํารุงดิน	 โดยการใหบริการและการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน		

ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน

	 นบัตัง้แตวนัที	่23	พฤษภาคม	2506	จนถงึปจจบุนั	กรมพฒันาทีด่นิมผีูดาํรงตาํแหนงอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	

จํานวน	13	ทาน	ดังนี้

13.นายธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา

(1 ต.ค. 2552 ถึงปจจุบัน)

1. นายบรรเจิด พลางกูร

(23 พ.ค. 2506 - 30 ก.ย. 2523)

2. นายอนันต์ โกเมศ

(1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528)

3. นายสนาน ริมวานิช

(1 ต.ค. 2528 - 28 ก.พ. 2532)

4. นายสิทธิลาภ วสุวัต

(1 มี.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2535 และ

1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537)

5. นายณรงค์ มีนะนันทน์

(1 ต.ค. 2535 - 18 ก.ย. 2536)

6. นายบุณยรักษ์ สืบศิริ

(1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538)

7. นายสมพงษ์ ถีรวงศ์

(1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2539 และ

(1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541)

8. นายสมพงษ์ ปองเกษม

(1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540)

9. นายสิมา โมรากุล

(1 ต.ค. 2541 - 27 ต.ค. 2545)

10. นายอรรถ  สมร่าง

(17 พ.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2548)

11. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์

(27 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550)

12. นายบัณฑิต ตันศิริ             
(1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552)
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

 1	 ศึกษา	 สํารวจ	 จําแนก	 วิเคราะหและวิจัยและที่ดิน	 ทําสํามะโนที่ดิน	 ติดตามสถานการณสภาพ 

	 	 การใชที่ดิน	เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน	และเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 2	 ใหบริการดานการวิเคราะห	 ตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน	 นํ้า	 พืช	 ปุยและอื่นๆ 

	 	 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

 3	 ถายทอดผลการศึกษา	คนควา	วิจัย	และใหบริการดานการพัฒนาที่ดินแกสวนราชการที่เกี่ยวของ	

	 	 และเกษตรกร

 4	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด	 ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน	 หรือท่ี 

	 	 กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

ปรัชญาการด�าเนินการ

        ปรัชญาการด�าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ

“กรมพัฒนาที่ดิน ต้องเปนหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูล

และบริการ ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร”

“การพัฒนาที่ดินเปนการดูแลทรัพยากรดิน เพื่อให้เปนราก

ฐานของการพัฒนาการเกษตรกรแบบยั่งยืน”



รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน14

1. สํานักงานเลขานุการกรม

2. กองการเจาหนาที่

3. กองคลัง

4. กองชาง

5. กองแผนงาน

6. กองแผนที่

7. ศูนยสารสนเทศ

8. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1	 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	 กรุงเทพมหานคร	 ชัยนาท	 นครนายก	

นครปฐม	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	 พระนครศรีอยุธยา	

ลพบุรี	 สระบุรี	 สมุทรปราการ	สิงหบุรี	 สุพรรณบุรี	

และอางทอง)

9. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (รับผิดชอบพื้นที่

จงัหวดั	จนัทบรุ	ีฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีตราด	ปราจนีบุรี	

ระยอง	และสระแกว)

10. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3	(รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย	และสุรินทร)

11. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4	(รับผิดชอบพื้นที่

จงัหวัด	นครพนม	ศรสีะเกษ	มกุดาหาร	ยโสธร	รอย

เอ็ด	อุบลราชธานี	และอํานาจเจริญ)

12. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5	(รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	กาฬสินธุ	ขอนแกน	มหาสารคาม	สกลนคร	

หนองคาย	หนองบัวลําภู	และอุดรธานี)

13. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	เชียงใหม	แมฮองสอน	ลําปาง	และลําพูน)

14. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7	(รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	เชียงราย	นาน	พะเยา	และแพร)

15. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8	 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบุรี	เลย	และอุตรดิตถ)

16. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9	 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	กําแพงเพชร	ตาก	นครสวรรค	สุโขทัย	และ

อุทัยธานี)

17. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 	(รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ	เพชรบุรี	ราชบุร	ี

สมุทรสาคร	และสมุทรสงคราม)

18. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11	 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	กระบี่	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	พังงา	ภูเก็ต	

ระนอง	และสุราษฏรธานี)

19. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12	 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด	ตรัง	นราธิวาส	ปตตานี	พัทลุง	ยะลา	สงขลา	

และสตูล)

20. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน

21. สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

22. สํานักสํารวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดินและ

มีหนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน คือ

	 -	สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

	 -	สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการ	

	 		พัฒนาที่ดิน

	 -	สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน

	 -	สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

	 -	สํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง	

	 		ทางการเกษตร

การแบงสวนราชการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง	เม่ือวนัท่ี	9	ตลุาคม	2545

	 แบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน	ออกเปน
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วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาที่ดิน
	 วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาที่ดิน	ในชวงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10

(พ.ศ.2550-2554)

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูน

ผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

 1)	 สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร	ิ

 2)	 วิจัย	 พัฒนา	 ใหบริการ	 และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน	 พรอมทั้ง 

	 	 กําหนดเขตการใชที่ดิน	ที่เหมาะสมเพื่อการผลิต	และใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่	

	 	 ดานตางๆ	ที่ถูกตองทันสมัย

 3)	 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดินและนํ้า	โดยการอนุรักษดินและ		

	 	 น้ํา	การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	และการ	 	

	 	 ใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน	ภายใตกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวม

 4)		 พัฒนาหมอดินอาสา	ยุวหมอดิน	เกษตรกร	และกลุมเกษตรกร	ใหมีความรู	 	

																ความเขาใจการพัฒนาที่ดิน	เพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง

 5)	 ปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	พัฒนาที่ดิน

พันธกิจ

วัตถุประสงค

 1) เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่ดินควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม	 ใหเปนฐานการ

ผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง	ปลอดภัย	และยั่งยืน

 2)	เพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสการเรียนรูแบบมีสวนรวม	เพื่อการพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน	ใหแกเจาหนาที่

ของรัฐ	หมอดินอาสา	ยุวหมอดิน	เกษตรกร	และชุมชน	เชื่อมโยงเปนเครือขาย	นําไปสูการพึ่งตนเอง
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1) พัฒนาและฟนฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต

ตัวชี้วัด

 เชิงปริมาณ :	จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปญหาไดรับการ	พัฒนาและฟนฟู	175,400	ไร	

 เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู	ตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ	80	

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ	

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน	1	ป

2) เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัด

 เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการ			พัฒนาที่ดิน	2.9	ลานราย	

 เชิงคุณภาพ : เกษตรกรรอยละ	80	มีความพึงพอใจในบริการ			งานพัฒนาที่ดิน	

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ	

 เชิงเวลา	:	ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน	1	ป

เปาประสงค ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.	2553-2556)
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3) มีเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทําการเกษตร 

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ : เขตการใชที่ดินปละ	5	ชนิดพืช	

 เชิงคุณภาพ :	แผนที่เขตการใชที่ดินเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด	ไมนอยกวารอยละ	80	

 เชิงตนทุน :	คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ	

 เชิงเวลา :	ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน	1	ป

4) ทรัพยากรที่ดินและนํ้ามีความอุดมสมบูรณ เพิ่มผลผลิตและ ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษและฟนฟู	100.55	ลานไร	

 เชิงคุณภาพ :	ระบบอนุรักษดินและน้ําไดรับการพัฒนาตามหลักวิชาการ	ไมนอยกวารอยละ	80	

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ	

 เชิงเวลา :	ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน	1	ป
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	 1)	ถายทอดความรู	สนบัสนุนสงเสรมิการใชทีด่นิ	

การปรบัปรงุบาํรงุดนิ	และการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน

เพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็มศักยภาพ	

เพือ่เพิม่ผลผลติ	ลดรายจาย	และเพิม่รายไดใหพอเพยีง	

รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร	จัดหาปจจัยการ

ผลิตในการปรับปรุงบํารุงดิน	 และถายทอดเทคโนโลยี

การใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีทางการ

เกษตร/เกษตรอินทรีย	เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มคุณ

คาใหกับสินคาเกษตร		

	 2)	ใหบรกิารวเิคราะหดนิ	และขอมลูสารสนเทศ

ทางดิน	 พรอมทั้งใหคําแนะนําถายทอดความรูดานกา

รพฒันาทีด่นิ	และสนบัสนนุปจจยัการปรบัปรงุบํารงุดนิ	

และผลติภณัฑเทคโนโลย	ีชวีภาพทางดนิ	เปนเครือ่งมอื

ในการถายทอดความรู	 และใหเกษตรกรนําไปใชและ

ผลิตเพื่อใชไดเองตอไป		

	 3)	สนบัสนนุโครงการพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระ

ราชดําริ	 และพัฒนาศูนยเรียนรูดานการพัฒนาที่ดิน	

ใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาที่ดินดานตางๆ			

	 4)	 สรางเครือขายหมอดินอาสาและเครือ

ขายที่เก่ียวของ	 เพื่อแลกเปลี่ยน	 เรียนรู 	 และนํา

ไปใชประโยชนตลอดจนพัฒนาตอยอด		

	 5)	 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน	 ทั้งชุมชน

เมือง	 และชนบทใหเกิดความเขมแข็งเพื่อรองรับการ

พัฒนาที่ดิน	เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมใน

การอนุรักษ	 ฟนฟู	 ใชประโยชนที่ดิน	 และรักษาสภาพ

แวดลอมอยางเกือ้กูลกนั	โดยใหหมอดนิอาสาเปนกลไก

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชนอยางทั่วถึง		

	 6)	พฒันาวิทยากรระดบัพืน้ทีข่องกรมฯ	วทิยากร

หมอดนิ	เพือ่สรางเครอืขายการถายทอดเทคโนโลยกีาร

พัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง	ยั่งยืน

1. ยทุธศาสตรสรางความเขมแขง็ของเกษตรกร และเครอืขายงานพฒันาทีด่นิ 

มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
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	 1)	จัดทําเขตการใชที่ดิน	(Zoning)	ในการปลูก

พชืเศรษฐกิจทีเ่หมาะสม	ทัง้ในระดับตาํบล	ลุมน้ํา	และภาค		

	 2)	 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม	 โดยจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน	 จัดทํา

แหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า	 สระนํ้าในไรนา	

เพื่อเปนแหลงเก็บกักนํ้าไวใชเพื่อการเกษตร	เพิ่มความ

ชุมชื้นแกดนิและใชนํา้ในการแกไขดนิปญหา	 รวมทัง้บรูณา

การกิจกรรมท่ีเก่ียวของ	 เพื่อสาธิตใหเกษตรกรเห็น

ประโยชนของการอนุรักษ	ฟนฟู	ปรับปรุงบํารุงดิน	และ

พัฒนาทรัพยากรดิน	 ใหมีการใชประโยชนที่ดินทําการ

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ		

	 3)	 มุงพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร/เกษตรอินทรียในพื้นที่เกษตรกรรม	

อนุรักษ	ฟนฟู	 และปองกันการชะลางพังทลายของดิน	

รวมทัง้การปรบัปรงุบาํรงุดนิ	ใหเปนแหลงผลิตอาหารที่

ปลอดภยัและมัน่คง	ตลอดจนขยายพืน้ทีส่นบัสนนุการทํา

การเกษตรทฤษฎีใหม			

	 4)	 สนับสนุนการดําเนินงานโรงงานผลิต

ปุ ยอิ นทรียชุมชน	 โดยสรางทีมงานชุมชนใหเขม

แข็งมีสวนรวมในการบริหารโรงงาน	 และขยายการ

ใชประโยชนเพ่ือสรางฐานการผลิตดานที่ดินทําการ

เกษตรใหปลอดภัย	และใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ในพื้นที่กลับคืนสูผืนดิน	 ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความ

อุดมสมบูรณ		

	 5)	 ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ	 อุทกภัย	

โลกรอน	พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม	พื้นที่ทิ้งราง	

พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก	พื้นที่แลงซํ้าซาก	โดยกําหนดพื้นที่

2. ยทุธศาสตรเรงรัดการพัฒนาพ้ืนทีท่าํการเกษตรใหมคีวามอดุมสมบรูณ มี

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

และดําเนินการใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองเหมาะสม	

รวมทัง้การเตอืนภยัและฟนฟพูืน้ทีป่ระสบภยัธรรมชาติ	

ใหสามารถใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรไดอยาง

ยั่งยืน		

	 6)	เรงรดัแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต	

โดยถายทอดความรู	สนับสนุนสงเสริมการใชที่ดิน	การ

ปรบัปรงุบาํรงุดนิ	และการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน	เพือ่

ใหมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็มศักยภาพ	
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	 1)	 สงเสริมการวิจัย	 พัฒนาสรางนวัตกรรม

การพัฒนาที่ดิน	 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และผลิตภาพของสินคาเกษตร	

ลดตนทุนการผลิต		

	 2)	 สรางระบบการทํางานวิชาการทั้งสวนกลาง	

และสวนภูมิภาค	 ใหเกิดการบูรณาการ	 เพื่อเช่ือมโยง

ใหการทํางานมีประสทิธภิาพ	และนาํผลงานวจิยัไปถาย

ทอดสูเกษตรกรใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป		

	 3)	 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ	 การ

จัดการทรัพยากรที่ดิน	 เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและ

เทคโนโลยกีารสาํรวจและทาํแผนทีใ่หครบถวน	ทนัสมยั	

และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน		

	 4)	 สงเสริมการวิจัยพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น	

เพื่อพัฒนาตอยอดทางดานวิชาการ		

	 5)	สรางเครือขายการถายทอดองคความรู	และ

สงเสรมิการเผยแพรประชาสมัพนัธเชงิรกุ	ดานการพฒันา

ทีด่นิใหเขาถงึกลุมเปาหมาย	เพือ่ใหเกดิการตระหนกัใน

การรักษาทรัพยากรที่ดิน

	 4.	ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี	มีแนวทาง

การดําเนินงาน	ดังนี้	

4.1 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการ  

	 1)	 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก

สมรรถนะ	(Competency)	ใหมกีารเรยีนรูอยางตอเนือ่ง	

โดยมกีารจดัการความรู	(Knowledge	Management)	

สรางคลังขอมูลความรูและเชื่อมโยงเครือขายแหงการ

เรียนรูอยางเปนธรรม		

	 2)	 ยกระดับ	 และปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการของกรม	 ใหมีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 การทํางาน

สูระดับมาตรฐานสากล	 (PMQA)	 โดยมีความเช่ือม

โยง	 สอดคลอง	 และบูรณาการอยางเปนระบบ	 อัน

ไดแก	การนําองคกร	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร	การ

ใหความสาํคญักบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดเสีย	การวดั

วิเคราะหและการจดัการความรู	การมุงเนนทรพัยากรบคุคล	

การจัดการกระบวนการ	และผลลัพธการดําเนินงาน

3. ยุทธศาสตรสรางความเปนเลิศของงานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้   
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	 3)	 การประสานความรวมมือบูรณาการกับ

หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ	โดยภายใน

ประเทศมีการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงาน	

ภายในกระทรวงเกษตร		เชน	โครงการสงเสริมอาชีพ	

ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต	 การออก

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 การจัดทําศูนยเรียนรู	 ความ

ปลอดภัยดานอาหาร	 (Food	 safety)	 โครงการพระ

ราชดําริ	 นิคมการเกษตร	 การสรางเกษตรกรรุนใหม	

โครงการสายใยรกั	เปนตน	และหนวยงานตางกระทรวงฯ	เชน	

เกษตรอินทรีย	รณรงคปลูกหญาแฝก	การแลกเปลี่ยน

ขอมลูทางแผนที	่เปนตน	สาํหรบัหนวยงานตางประเทศ	

มกีารดาํเนนิโครงการความรวมมอืทางวชิาการกบัหนวย	

งานของรัฐ	และสถาบันของประเทศตางๆ	ทั้งในกรอบ

ทวิภาคี	 เชน	 โครงการความรวมมือกับสถาบัน	 IRD	

ประเทศฝรัง่เศส	และสถาบนั	ITC	ประเทศเนเธอรแลนด		และ

กรอบพหุภาคี	 เชน	 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรียกับ

อาเซียน	 เปนตน	 รวมทั้งการใหความชวยเหลือทาง

วิชาการกับประเทศเพื่อนบาน	 เชน	 ลาว	 พมา	 และ

กัมพูชา	ภายใตกรอบ	ACMECS	เปนตน		

	 4)	 พัฒนาขาราชการ	 และสรางผู นําการ

เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ	 รวมทั้งวางมาตรการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่	 และจายคา

ตอบแทนตามผลงาน	เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ	และแรง

จูงใจในการพัฒนาผลงาน		

	 5)	พฒันาบคุลากรทกุสายงานใหมคีวามเปนเลศิ

ในการสรางนวัตกรรม	 และนําองคความรูไปจัดระบบ

การถายทอดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการพัฒนา

ทรัพยากรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ	และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน		

	 6)	 พัฒนานักวิจัยที่มีอยู ใหมีศักยภาพสูงข้ึน	

สามารถสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่

สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ	 ทันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงตามความตองการเพื่อพัฒนาที่ดิน	 เพิ่ม

ผลติภาพการผลติ	ทางการเกษตรนาํไปสูการพึง่ตนเอง

ในระยะยาว	 และเชิงพาณิชย	 กําหนดมาตรการจูงใจ

ที่สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยางเต็มที่	

พัฒนากระบวนการถายทอดความรู	ยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงาน		

	 7)	 เพิ่มพูนความรู	 และทักษะพ้ืนฐานในการ

ทํางานท้ังการคิด	 วิเคราะห	 สรางสรรคแกปญหา	

ตัดสินใจ	 ทํางานเปนทีม	 และการถายทอดเทคโนโลย	ี

ใหสามารถรองรับและปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสมัย

ใหม	เขาสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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	 8)	กาํหนดใหมกีารตรวจตดิตามประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน	 ทั้งโดย

การประเมนิตนเอง	และโดยผูประเมนิอสิระ	เพ่ือประเมนิ

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน			การประเมินตนเอง	โดย

การจัดทําขอตกลงการทํางาน	(PSA	:	Public	Service	

Agreement)	ซึง่ลงนามระหวาง	อธบิด	ีรองอธบิด	ีผูอาํ

นวยการกอง/สํานัก	หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน	และหัว

หนากลุม/ฝาย	 และมีคณะทํางานตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลการทํางานทุกผลผลิต/โครงการ	 และ

กิจกรรม	 รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนิน

งานในโครงการ/กิจกรรมสาํคญัทีก่ารดาํเนนิงานอาจมี

ผลตอการบรรลุผลสําเร็จ	ตลอดจนการตรวจสอบภาย

ในดานการเงิน	การบัญชี	และการพัสด	ุ			การประเมิน

โดยผูประเมนิอสิระ	โดยความรวมมอืจากหนวยงานภาย

นอกเชน	สถาบันการศึกษา	และภาคเอกชนในการประ

เมินผลสําเร็จของหนวยงาน		

	 9)	 กําหนดให มีการทบทวนแผนกลยุทธ 	

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง	 เพื่อ

ใหมีการปรับการปฏิบัติงานและการใชจายงบประ

มาณใหตอบสนองตอนโยบายและทันตอสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป	

4.2 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม   

	 1)	พัฒนาความโปรงใส	ในการปฏิบัติงานปอง

กันและปราบปรามการทุจริต	 และประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ		

	 2)	 สงเสริมใหขาราชการยึดถือหลักคุณธรรม	

จริยธรรม	และธรรมาภิบาล	โดยใหการรับราชการแบบ

มอือาชพี	ตลอดจนมสีมรรถนะขีดความสามารถในการ

ใหบริการประชาชน	ตามแนวทางพระราชทาน	“เขาใจ	

เขาถึง	 พัฒนา”	 สามารถใหความเห็น	 และขอเสนอ

แนะตามหลักวิชาการ	 ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกสาธารณะ	

และพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน	 และ 

ภาคอื่นๆ	

	 3)	สนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น	 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งภายใตหลัก

การยึดพื้นที่-ภารกิจ-การมีสวนรวม	ตลอดจนขยายผล

การใหบริการ
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4)	 มุงดําเนินการตามหลักการ	 6	 ประการของการ

บริหารจัดการที่ด	ี(Good	Governance)	คือ			

	 	 	 	 	 4.1)	 ความคุมคา	 :	 บริหารจัดการและการ

ใชทรัพยากรที่มีจํากัด	 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสวนรวม			

	 4.2)	นิติธรรม	:	ใหมีการบังคับใชกฎหมายที่ถูก

ตอง	เปนธรรม	โดยคํานึงถึงสิทธิ	เสรีภาพ	ของสมาชิก			

	 4.3)	 คุณธรรม	 :	 ความซื่อสัตย	 จริงใจ	 ขยัน	

อดทน	มีระเบียบ	วินัย	ประกอบอาชีพสุจริต			

	 4.4)	 สํานึกรับผิดชอบ	 :	 การตระหนักใน

สิทธิ	 หนาที่	 ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม	

ใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง			

					4.5)	การมีสวนรวม	:	ประชาชนมีสวนรวมรับรู	และ

เสนอความเห็นในการตัดสินใจ			

					4.6)	ความโปรงใส	:	กลไกการทาํงานขององคกรเปด

เผย	และตรวจสอบได		

5)	 วัฒนธรรมองคกร	 (Corporate	 Culture)สราง

วฒันธรรมองคกรทีดี่	ใหเกดิความรูรกั	สามคัคี	รวมกนั

ตลอดไป	ดังนี้			

				5.1)	ใหความเคารพผูอาวุโส	และยกยองคนดี				

				5.2)	มีความรัก	และความสามัคคีในองคกร			

				5.3)	มีความรับผิดชอบตอองคกร			

				5.4)	มีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น				

				5.5)	ทํางานเปนทีมโดยยึดเปาหมายงานเปนหลัก		

6)	คานิยมองคกร	(Core	Values)	สรางคานิยมในการ

ทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน	 เพื่อใหเกิดความม่ันคงใน

หนาที่การงาน	และการดํารงตน	ดังนี้			

					6.1)	ใหมีความรัก	หวงแหน	และรูสึกเปนเจาของ

องคกร

					6.2)	เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากรและความเปน

เลิศทางวิชาการ			

สวนที่	1	ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน	[12]

				6.3)	ตั้งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล			

				6.4)	ถือมั่นในความรับผิดชอบตอประเทศชาติและ

ประชาชน			

	 	 	 6.5)	 มุงมั่นในการทํางานรวมกันโดยยึดเปาหมาย 

งานเปนหลัก			

				6.6)	ยึดมั่นในการดํารงตนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน

ขาราชการ
1,533

ลูกจางประจํา
1,022

พนักงานราชการ
1,430

กลุมตรวจสอบภายใน

กรมพัฒนาที่ดิน

•  ฝ่ายสารบรรณ
•  กลุมนิติการ 
•  กลุมชวยอํานวยการ
   และประสานราชการ 
•  กลุมเผยแพรและ
   ประชาสัมพันธ

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  การพัฒนาระบบงานคลัง
•  กลุมการเงิน
•  กลุมงบประมาณ
•  กลุมบัญชี
•  กลุมพัสดุ
•  กลุมตรวจสอบใบสําคัญ
•  กลุมบริหารสินทรัพย                  

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมพัฒนาระบบงานและ
   อัตรากําลัง
•  กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
•  กลุมทะเบียนประวัติและ
   บําเหน็จความชอบ 
•  กลุมพัฒนาบุคคล
•  กลุมวินัย
•  กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่
   สัมพันธ
•  กลุมงานคุมครองจริยธรรม

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมแผนงาน
•  กลุมโครงการพิเศษ
•  กลุมติดตามและประเมินผล
•  กลุมระบบงานวิจัย
•  กลุมแผนงานความรวมมือกับ
    ตางประเทศ
•  กลุมพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
•  กลุมงานอนุสัญญาวาดวยการ 
   ตอตานการแปรสภาพเปนทะเล    
   ทราย

5
2
4

  สํานักงานเลขานุการกรม กองคลังกองการเจาหนาที่  กองแผนงาน
31
18
35

48
1523

4

44
15
20

34
11
32

4
2
3

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน (ตอ)

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมวิเคราะหและวางระบบ  
   ขอมูล
•  กลุมระบบเครือขายและ      
    คอมพิวเตอร
•  กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ
•  กลุมระบบภูมิสารสนเทศ

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี    
   การสํารวจและทําแผนที่  
•  กลุมบริการแผนที่และภาพถาย     
    ออรโธสี
• กลุมจําแนกประเภทที่ดิน 
• กลุมสํารวจและผลิตแผนที่
   และภาพถาย 1
• กลุมสํารวจและผลิตแผนที่
  และภาพถาย 2
• กลุมสํารวจและผลิตแผนที่
  และภาพถาย 3

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการ
   ดินเค็ม
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการ     
   ดินเปรี้ยว
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการ     
   ดินเสื่อมโทรม
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ
   ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการปรับ
   ปรุงบํารุงดิน
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการใช   
   ประโยชนหญาแฝกในการ   
   จัดการดิน
•  กลุมวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย  
   ทางการเกษตร
•  กลุมวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย
   เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ
•  กลุมผลิตและเก็บรักษา
   จุลินทรีย ทางการเกษตร
•  กลุมพัฒนาและถายทอด  
   เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
•  กลุมวิจัยและพัฒนาการบรรเทา  
   ภาวะโลกรอน

•  ฝ่ายบริหารทั่วไป
•  กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
•  กลุมสถาปตยกรรมและภูมิ 
   สถาปตยกรรม
•  กลุมมาตรฐานการสํารวจออกแบบ  
   การพัฒนาที่ดินดานวิศวกรรม
•  กลุมวางโครงการ
•  กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1  
•  กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2
•  กลุมเครื่องกล

สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที่

ศูนยสารสนเทศกองชาง
สํานักวิจัยและพัฒนาการ

จัดการที่ดิน

20
7

20

97
28
5

47
24
14

60
30
57
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กรมพัฒนาที่ดิน (ตอ)

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

39
14

21

118 987
42 814

81 1,109

สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12

• ฝ่ายบริหารทั่วไป    
• กลุมวิจัยเคมีดิน  
• กลุมวิจัยกายภาพดิน  
• กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมดิน 
• กลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน
• กลุมวิเคราะห วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่ง
   ปรับปรุงดิน
• กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการ
   วิเคราะหดิน  
• กลุมวิทยบริการ

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน
   และที่ดิน 
• กลุมวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
• กลุมสํารวจจําแนกดิน
• กลุมพัฒนาการประยุกตใชขอมูลแผนที่ดิน
• กลุมวิเคราะหสภาพการใชดิน
• กลุมเศรษฐกิจที่ดิน
• กลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 1                  
• กลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2                 
• กลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน          
• กลุมป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง 
  ทางการเกษตร

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
• กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
• กลุมวางแผนการใชที่ดิน
• กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
• กลุมวิเคราะหดิน
• สถานีพัฒนาที่ดิน 77 สถานี
• ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน       
   (เฉพาะ สพข. 2)
• ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ  
   (เฉพาะ สพข. 6) 
• ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
   ชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
   (เฉพาะ สพข. 10) 
• ศูนยการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
   (เฉพาะ สพข. 12)

รวม    ขาราชการ ลูกจาง  พนักงานราชการ

สวนกลาง   555  208  321

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  978  814  1,109

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

กองการเจาหนาที่

มิถุนายน 2555
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ผลการด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554

ภำยใต้แผนปฎิบัติรำชกำรประจ�ำปี 2554

1.2 สร้างนิคมการเกษตร เป้าหมาย 7 แห่ง พื้นที่ 10,750 ไร่ 

ด�าเนินการได้ 11,050.50 ไร่  โดยการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดิน

และน�้า และปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตรใน 6 

จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก 

และนครศรีธรรมราช 2 แห่ง

  1.1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย 14,767 ไร่ ด�าเนินการได้  15,546.50  ไร่ โดยการปรับปรุง

ฟ้ืนฟูนาร้าง จดัระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ ขดุคยูกร่อง เพือ่ปลกูปาล์ม

น�า้มนั เป็นการส่งเสรมิอาชพีให้เกษตรกรในพืน้ที ่5 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถ

กลบัมาใช้ประโยชน์ในการปลกูพชืเศรษฐกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

1. งานตาม พ.ร.บ.
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 1.4  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  เป้าหมาย  131,590 ไร่  จ�านวน  149  

โครงการ  ด�าเนินการได้ 133,721 ไร่  โดยการสาธติส่งเสรมิการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ และปรบัปรงุบ�ารงุ

ดนิ  รกัษาคณุภาพดนิและส่ิงแวดล้อม นอกจากนีก้รมฯ ยงัเป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบประสานการ

ด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  และโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับ

เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

 1.3 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป้าหมาย 650,000 ราย ด�าเนินการได้ 

665,300 ราย ร่วมด�าเนนิการกบัจงัหวดัเคลือ่นที ่คลนิกิเกษตรเคลือ่นที ่และ

คลินิกดินเคลื่อนที่ โดยการให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น�้า-พืช ส่ง

เสรมิให้เกษตรกรใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดนิ รวมทัง้สนบัสนนุส่งเสรมิการผลติและการใช้สารอนิทรีย์ชวีภาพ 

ปรับปรุงบ�ารุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
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1.6 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้า

หมาย  2,400 แห่ง  ด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย โดยจดัท�าเป็นศนูย์

เรยีนรูก้ารพัฒนาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีข่องหมอ

ดนิอาสาเพือ่เป็นจดุศกึษาดงูาน  เป็นศนูย์เรยีนรูใ้นการพฒันาทีด่นิ

ให้เกษตรกรได้เข้าศกึษาเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง มจีดุเรยีนรูต่้างๆ เช่น 

จุดเรียนรู้การท�าปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง การปรับรูปแปลงนา  

การปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และน�า้หมักชีวภาพ เป็นต้น

1.5 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน เป้าหมาย 78,000 ราย  ด�าเนินการได้ 81,543 ราย  โดย

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรูใ้ห้กับหมอดนิอาสาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ มส่ีวนร่วมและรบัผดิชอบในการ

จดัการทรพัยากรดนิอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิให้เข้าถงึเกษตรกร

ในระดับต�าบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน
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1.8 ปรับปรุงคุณภาพดิน เป้าหมาย 190,250 ไร่ ด�าเนินการได้ 192,560 

ไร่ ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยด�าเนินการ

 - พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว โดยส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ล ส่งเสริมการ

เพิม่ผลผลติพืชในพ้ืนที ่ดนิเปรีย้ว ปรบัปรงุดนิเปรีย้วเพือ่ปลกูปาล์มน�้ามนั

ในพื้นที่สวนส้มร้าง สาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน 

และส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้

 - การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เน้นในพื้นที่ไม้ผล โดยส่งเสริมการใช้

โดโลไมท์

 - ส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ โดยส่งเสรมิการเพิม่ผลผลติข้าว

ในพืน้ท่ีดนิเค็มน้อยและปานกลาง ปลูกไม้ผลเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจาย

ของดินเค็ม และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยการ

ปลกูต้นไม้ทนเคม็และหญ้าทนเกลอืในพืน้ทีด่นิเคม็จดั จดัท�าระบบอนุรกัษ์

ดินและน�้าเพ่ือควบคุมระดับน�้าใต้ดินเค็ม และจัดระบบการใช้น�้าเพื่อลด

น�า้ใต้ดินบนพื้นที่รับน�้า

1.7  การสร้างและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม่  เป้าหมาย 7,380 ราย  ด�าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย  เป็นการบรูณาการหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมกนัสร้างและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม่  โดยในส่วนของกรมฯ ได้

สนบัสนนุการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีส่ถาบนัอาชวีศึกษา  

และสนับสนุนการพัฒนาแปลงที่ดินท�ากินรายแปลงของเกษตรกร
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1.10  การรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน  

เป้าหมาย  22,500 ไร่  ด�าเนินการได้  22,750 ไร่  โดยด�าเนิน

การจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว  

การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  และ

การรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

1.9  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  เป้าหมาย  

821,812  ไร่  ด�าเนินการได้ 960,959 ไร่  โดยการรณรงค์และ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า  ในพื้นที่

ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ  จัดระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการด�าเนินงานในพื้นที่

เขตพฒันาทีด่นิ จดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ชมุชนบนพืน้ทีส่งู

และเกษตรที่สูง  โครงการขยายผลโครงการหลวง  การอนุรักษ์

ดินและน�้าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดิน

ถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
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1.12 ส่งเสรมิการใช้สารอนิทรย์ีลดการใช้สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรย์ี 

เป้าหมาย 9 ล้านไร่ ด�าเนินการได้ 9.02 ล้านไร่ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

จากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ดังนี้

 - ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็น

เกษตรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการจัดตั้งกลุ่ม อบรม สาธิตวิธี

การผลติและการใช้สารอนิทรย์ีทดแทนสารเคมทีางการเกษตรรวมทัง้สนบัสนนุ

ผลติภณัฑ์เทคโนโลยชีวีภาพให้กบัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ด�าเนนิการจดัตัง้

กลุ่มได้ 9,001 กลุ่ม อบรมเกษตรกรจ�านวน 451,120 ราย เนื้อที่ 9.02 ล้านไร่

 - โครงการเกษตรอนิทรย์ีในโรงเรยีน โดยด�าเนนิการส่งเสรมิ สาธติและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ ให้กับครูและ

นกัเรยีน ในโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดาร และโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อม ด�าเนนิ

การได้ จ�านวน 300 โรงเรียน

 อีกทั้งมีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตลอดจนการ

พัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต (Q) และสนับสนุนโครงการวิจัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์

1.11 การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ เป้าหมาย 55,000 ไร่  ด�าเนินการได้

ตามเป้าหมาย โดยด�าเนินการ

 - การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่ง

กุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (2552-2556) โดยด�าเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์

ดินและน�้าด้วยการปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งการ

ปรบัปรุงบ�ารงุดนิด้วยปุย๋พชืสดและการบ�ารงุรกัษาระบบฯ ตามโครงการ

ผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

 - การพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน�้าเพื่อ

ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ และการอนรุกัษ์ดนิและน�้าในพืน้ที่

นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน

 - ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า 

 - ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้าแม่ตาว โดยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน

และน�้าพื้นที่ลุ่มน�้าแม่ตาว และก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 - การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืช

สด และการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า
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1.13 พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า เป้าหมาย 232 แห่ง 

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยด�าเนินการก่อสร้างแหล่งน�้าขนาด

เลก็ และปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละจดัท�าระบบส่งน�า้ในไร่นา เพือ่ให้เกษตรกร

มีน�้าใช้ทางการเกษตร และมีน�้าใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสีย

หายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น�้าและรักษาความชุ่ม

ชื้นในดิน

1.14 การก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้า

หมาย 8,000 บ่อ ด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย โดยการขดุสระน�า้

ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ

เพิม่ประสทิธิภาพการ กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในพ้ืนทีเ่กษตรกรรม แก้ไข

ปัญหาการ ขาดแคลนน�า้และความต้องการน�า้เพื่อการเกษตร

ของเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน�้า

ไปไม่ถึง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 

บาท/บ่อ
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   2.1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ซึ่งมีส�านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกั เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพด้านการพฒันาทีด่นิแก่สมาชกิโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยมีผลด�าเนินการดังนี้ 

 1) กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ เป้าหมาย 6,960 ราย พื้นที่ด�าเนินการ 174 จุด งบประมาณ 

7,118,400 บาท ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยการสาธิตและส่งเสริมการท�าน�้าหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์ของกรมฯ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าถึงคุณประโยชน์ของน�้าหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตรกรรมและ

ประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน สนับสนุนปัจจัยการผลิตน�้าหมักชีวภาพแก่สมาชิกโครงการฯ ในพื้นที่ 70 

จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 

สระบุรี ลพบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ 

ชัยภูมิ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อ�านาจเจริญ ร้อยเอ็ด สกลนคร ขอนแก่น 

อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา 

เชียงราย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก เลย นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร ตาก อุทัยธานี สุโขทัย 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร ภูเก็ต 

กระบี่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง ตรัง สงขลา และนราธิวาส

 2) จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในห้วงเวลารับเสด็จ

2. งานตามนโยบาย
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2.2 โครงการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2553 

 จากปัญหาที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้าน

การเกษตร ปี 2553 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) ส่งผลกระทบ

ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร พืชที่ปลูก

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต�่า กรม

พัฒนาที่ดินจึงได้ด�าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน

เหลือจ่ายประจ�าปี 2552 จ�านวน 21,865,200 บาท 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 6 

จงัหวดัภาคกลาง (สระบรุ ีสพุรรณบรุ ีสงิห์บรุ ีชยันาท 

อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา) ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่เห็นชอบใน

หลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 

ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

 โดยกรมพฒันาทีด่นิ ได้เปลีย่นแปลงรายการดงั

กล่าว เป็นรายการปรับปรุงดิน พื้นที่ 24,988.80 ไร่ ใน

วงเงินงบประมาณ 21,865,200 บาท เพื่อส่งเสริม และ

สนบัสนนุให้เกษตรกรผูท้ีป่ระสบภยัพบิตั ิปรบัปรงุแก้ไข

ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร โดยการจัดซื้อ

ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จ�านวน 12,494.40 ตัน 

ส�าหรบัการปรบัโครงสร้างของพืน้ทีใ่ห้มสีภาพเหมาะสม 

สามารถท�านา ปลูกไม้ผล  และไม้ยืนต้นให้ได้ผลผลิต

สูงขึ้น ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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2.3 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม ในภาคใต้  

 จากเหตุการณ์อุทกภัย และดินถล่มในพื้นที่

จังหวัดภาคใต้ ในช่วงวันที่ 23-30 มีนาคม 2554 ที่ผ่าน

มา เป็นผลมาจากการรวมตัวกันของอิทธิพลของความ

กดอากาศต�่าจากประเทศจีน ประกอบกับความ

กดอากาศต�่าในอ่าวไทย เคลื่อนเข้าพื้นที่ภาคใต้ ท�าให้

เกิดพายุคล้ายพายุดีเปรสชัน เกิดฝนตกหนักตั้งแต่

จังหวัด  สุราษฎร์ธานีจนถึงจังหวัดพัทลุง ภายใน 24 

ชัว่โมง มากกว่า 200 มลิลเิมตร ประกอบกบัคณุลกัษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ ท�าให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดดินถล่ม

และน�้าป่าไหลหลาก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ไม่เหมาะสม พ้ืนที่ที่มีความลาดเทสูง อันเป็นปัญหา

ซ�้าซ้อนที่ท�าให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ชีวิต ทรัพย์สิน

และแก่พื้นที่

 กรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นเร่ง

ด่วนที่จะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม และพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากดนิถล่ม เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน และ

ให้เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้ต่อไป ประกอบ

กับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จากวงเงินงบประมาณ

กลาง รายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิ หรอืจ�าเป็น 

พ.ศ. 2554 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ จ�านวน  7 หน่วยงาน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,196,183,300 บาท ซึ่งกรม

พัฒนาที่ดินเป็นหนึ่งใน 7 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณดงักล่าว เพือ่ด�าเนนิการโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

ดินถล่ม ในภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

และกระบี่) โดยด�าเนินการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและ

น�้าในพื้นที่ดินถล่ม ปรับสภาพพื้นที่โดยการจัดการเศษ

ซากพชืและเศษหนิออกจากพืน้ทีท่�าการเกษตร และขดุ

ลอกตะกอนดนิและท�าร่องระบายน�า้ในพืน้ทีต่ะกอนดนิ

ทับถม วงเงิน 25,356,250 บาท พื้นที่เป้าหมาย 5,834 

ไร่ ด�าเนินการได้ 8,475.52 ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 

20,624,338.10 บาท คงเหลือ 4,731,911.90 บาท โดย

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกได้ดังนี้

 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมาย 3,258 ไร่ งบ

ประมาณ 13,509,500 บาท ด�าเนินการได้ 5,899.52 ไร่ 

เบกิจ่ายแล้ว 8,777,588.10 บาท คงเหลอื 4,731,911.90 

บาท

 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมาย 1,625 ไร่ 

งบประมาณ 7,258,870 บาท ผลการด�าเนนิงานและการ

เบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย

 3) จังหวัดกระบี่ เป้าหมาย 951 ไร่ งบประมาณ 

4,034,650 บาท ผลการด�าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบ

ประมาณครบตามเป้าหมาย

 4) การติดตามผลการด�าเนินงาน (อ�านวยการ

ส่วนกลาง) งบประมาณ 553,230 บาท เบิกจ่ายงบ

ประมาณครบตามเป้าหมาย
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2.4 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ของเกษตรกร

 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินโครงการฯ มอบ

หมายให้กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบในการน�าข้อมูล

ชุดดินพร้อมขอบเขตของต�าบลเผยแพร่สู่สาธารณะ

ผ่านเว็ปไซต์และให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่างดินและ

วิเคราะห์ดินโดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณใน

ปี 2554 จ�านวน 62.832 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด�าเนิน

โครงการฯ ขณะนี้ได้ใช้งบประมาณไปแล้ว จ�านวน 

57.9487 ล้านบาท และได้คืนเงินให้ส�านักงบประมาณ

จ�านวน 4.8833 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ยังไม่ได้

ด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะห์ดนิในพืน้ทีจ่งัหวัด

พระนครศรอียุธยา 21 ต�าบล เน่ืองจากน�า้ท่วม มผีลการ

ด�าเนินงาน ดังนี้

 - กรมพัฒนาที่ดินได้ส ่งมอบข้อมูลผลการ

วิเคราะห์ดินที่ประกอบด้วยค่าปฏิกิริยาดิน (pH) 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) และปริมาณ

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) จ�านวน 

72,484 จุด จากโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิน

รายหมู่บ้าน (โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิน

ส�าหรบัการแนะน�าการใช้ปุย๋ด้วยโปรแกรมปุย๋รายแปลง 

ระยะที่ ๑) ให้แก่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใน

ฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เพื่อส่งมอบให้แก่คณะ

อนกุรรมการก�าหนดค�าแนะน�าสูตรปุ๋ยลดต้นทุน ส�าหรับ

น�าไปก�าหนดชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยในพ้ืนที่ต�าบล

ต่างๆ ส�าหรับข้าว ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง

 - กรมพฒันาท่ีดนิได้น�าข้อมลูแผนท่ีชดุดนิขนาด

มาตราส่วน 1:100,000 พร้อมขอบเขตของต�าบลเผยแพร่

สู่สาธารณะผ่านเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว

 - กรมพัฒนาทีด่นิได้จดัฝึกอบรมหลกัสตูร “การ

ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ให้แก่หมอ

ดนิอาสาและข้าราชการกรมพฒันาทีด่นิ จ�านวน 1,500 

คน ในวนัเสาร์ที ่27 สงิหาคม 2554      ณ มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 

 - การเก็บตวัอย่างดนิและวิเคราะห์ดนิ โครงการ

ปุ ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ 84 ต�าบล 

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนอย่าง

เข้มข้น กรมฯ ได้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดินเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนการตรวจสอบ

ข้อมูลโดยส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรม

พฒันาทีด่นิ ก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเกบ็

และวิเคราะห์ตวัอย่างดนิ เพือ่ให้ความเหน็ชอบก่อนทีจ่ะ

น�าเสนอต่อส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ในฐานะฝ่าย

เลขานุการโครงการฯ ต่อไป 

 - การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดิน 13 

จังหวัด บริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ประกอบ

ด้วยจังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก 

นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ได้

เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ

ค่าวิเคราะห์ดินและชุดดิน จ�านวน 35,418 ตัวอย่าง 

และอยู่ระหว่างการจัดส่งตัวอย่างให้วิเคราะห์จ�านวน 

960 ตัวอย่าง ซึ่งเกิดความล่าช้าในการจัดส่งตัวอย่าง

เนื่องจากปัญหาน�้าท่วม ก�าหนดแล้วเสร็จภายในเดือน

ธันวาคม 2554



วางท่อระบายน�้า

กรมพัฒนาที่ดิน 39รายงานประจำาปี 2554

การปลกูหญ้าแฝกในพืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ
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 กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักที่มี

ภารกิจด้านการพัฒนาและจัดการดินให้มีความเหมาะ

สมต่อการผลิตทางการเกษตร และเป็นไปอย่างยั่งยืน 

จึงให้ความส�าคัญในการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการ

เกษตร/เกษตรอินทรีย์ เพื่อตอบสนองการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ ผ่าน

การด�าเนนิงานโครงการต่างๆโดยมโีครงการจดัตัง้กลุม่

เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

เป็นหนึง่ในการด�าเนนิงานดังกล่าว เริม่ด�าเนินการ ตัง้แต่

ปี พ.ศ.2550 เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้มคีวามรู ้ความ

เข้าใจ รู้จักผลิตและใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี ผ่าน

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ใน

การเกษตรและสร้างกลุม่เกษตรกรให้เข้มแขง็ สามารถ

ใช้ดนิเพือ่การเกษตรได้อย่างยัง่ยนื เพือ่พฒันาเป็นกลุม่

เกษตรอนิทรย์ีในอนาคต จงึได้พจิารณาให้มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์  ทีป่รกึษาในการ“ประเมนิผลโครงการส่ง

เสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/

เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2554”

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงระดับความเข้มแข็งในการ

รวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย   ความคิดเห็นและ

พฤติกรรมของกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สาร

เคมีทางการเกษตร ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   เพื่อวิเคราะห์

ปัญหาและอปุสรรคของกลุม่เกษตรกรใช้สารอนิทรย์ีลด

ใช้สารเคมีทางการเกษตร  เพื่อวางแนวทางการพัฒนา

ท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้

สารอินทรย์ีลดใช้สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรย์ี 

พ.ศ. 2554 

กลุม่ประชากรทีใ่ช้ประเมนิผล คอืกลุ่มเกษตรกรใช้สาร

อินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2553 จ�านวน 

390 กลุ่ม จาก 12 เขต เขตละ 1 จังหวัด ประกอบ

ด้วยจงัหวัดสพุรรณบรุ ีชลบรุ ีชยัภมู ิร้อยเอ็ด กาฬสนิธุ์ 

เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร นครสวรรค์ กาญจนบุรี 

นครศรีธรรมราช และสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา  

คือประธานหรือตัวแทน จ�านวน 390 ราย (1รายต่อ

กลุ่ม) และสมาชิกเกษตรกร จ�านวน 390 ราย (1ราย

ต่อกลุ่ม) รวมทั้งหมด จ�านวน 780 ราย จากประชากร 

ทั้งหมด 619,084 ราย 12,301 กลุ่ม ในการเก็บข้อมูล

ใช้เครื่องมือ  2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และการ

จัดกลุ่มสนทนาหรือกลุ่มเสวนา      

 ผลการประเมินโครงการฯ ส่งเสริมการใช้สาร

อินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้

 1.ระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ 

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ 

1.1 ภาพรวมการใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมทีางการเกษตร 

ก่อนเข้าร่วมโครงการฯและหลังเข้าร่วมโครงการฯมี

อัตราการใช้เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 34.39 โดยผลของการ

เปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�าจัดวัชพืช 

และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ก่อนและหลังการเข้าร่วม

โครงการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

   1) เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย

เคม ีก่อนเข้าร่วมโครงการ กลุม่เกษตรกรใช้สารอนิทรย์ีฯ 

มีการใช้ลดลงเฉลี่ย 74.14 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 

40.95

   2) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สาร

เคมีก�าจัดวัชพืช ก่อนเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเกษตรกร

ใช้สารอินทรย์ีฯ มกีารใช้ลดลงเฉลีย่ 0.38 ลติร/ไร่ หรอื

ร้อยละ 30.91

   3) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สาร

เคมกี�าจดัศตัรพูชื ก่อนเข้าร่วมโครงการ กลุม่เกษตรกร

ประเมินผลโครงการส่งเสริม
กำรใช้สำรอินทรีย์ลดใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร/

เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2554
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ใช้สารอินทรีย์ฯมีการใช้ลดลงเฉลี่ย 0.28 ลิตร/ไร่ หรือ

ร้อยละ 31.29

1.2 ภาพรวมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ทางการ

เกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯและหลังเข้าร่วมโครง

การฯมีอัตราการใช้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.71  โดยผล

ของการเปรยีบเทยีบอตัราการใช้ปุย๋อนิทรย์ี สารอนิทรย์ี

ก�าจดัวชัพืชและสารอนิทรย์ีก�าจดัศตัรพูชื  ก่อนและหลงั

การเข้าร่วมโครงการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

   1) เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรใช้สาร

อนิทรย์ีฯ มกีารใช้เพิม่ขึน้เฉลีย่ 104.94 กโิลกรมั/ไร่ หรอื

ร้อยละ 31.04

   2) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สาร

อินทรีย์ก�าจัดวัชพืช ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ กลุ ่ม

เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ มีการใช้เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 0.20 

ลิตร/ไร่ หรือร้อยละ 16.03

   3) เมื่อเปรียบเทียบการใช้สาร

อินทรีย์ก�าจัดศัตรูพืช ก่อนเข้าร่วมโครงการฯกลุ ่ม

เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ มีการใช้เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 0.75 

ลิตร/ไร่ หรือร้อยละ 24.05

1.3 ภาพรวมด้านปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ทีไ่ด้รบัปรมิาณผลผลิตในอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ15.14 

หลังจากเข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสอดคล้องกับผล

การศึกษา ประธานกลุ่มฯ(ร้อยละ 15.93) และสมาชิก 

กลุ่มฯ(ร้อยละ9.21)มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ส่วนด้านรายได้สุทธิในการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ มีรายได้สุทธิในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.09 หลัง

จากเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาประธานกลุ่มฯ(ร้อยละ 18.32) และสมาชิกกลุ่มฯ

(ร้อยละ 23.52) มีรายได้สุทธใินการผลิตเพิม่ขึน้ เช่นกนั

2.ปัญหาและอปุสรรคของกลุ่มเกษตรกรใช้สารอนิทรีย์ฯ 

พบว่า กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯในแต่ละภูมิภาค 

ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน 

วัตถุดิบในการผลิตสารอินทรีย์ไม่เพียงพอ สมาชิก 

กลุ่มฯยังขาดการยอมรับจากเกษตรกรเมื่อน�าความรู้ที่

ได้รับจากโครงการไปถ่ายทอดเนื่องจากไม่ช�านาญใน

การถ่ายทอดแก่เกษตรกร และสมาชิกกลุ่มฯบางราย

เห็นว่าการท�าเกษตรอินทรีย์ ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนต้อง

ใช้เวลานาน เป็นต้น

3.  แนวทางการพฒันาและความคาดหวังต่อการบรหิาร

จัดการโครงการฯ 

 3.1  แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานโครง

การฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  1)  กรมพัฒนาที่ดินควรมีการจัดฝึก

อบรมหรือให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ

อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเหน็ถงึประโยชน์ในการเข้ารบัการ

ฝึกอบรม เพื่อจะให้การด�าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อ

เนื่องเช่นเดียวกัน 

  2)  กรมพฒันาทีด่นิควรสนบัสนนุปัจจยั

การผลติสารอินทรย์ีต่างๆ ให้เพยีงพอกบัปรมิาณความ

ต้องการของกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ  เพ่ือให้ผู้

เข้าร่วมโครงการฯสามารถขยายผลการใช้สารอินทรีย์

ได้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 

  3)  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินควร

เข้าไปติดตามและให้ค�าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อแนะน�าในการแก้ไขปัญหากับ

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯได้อย่างรวดเร็ว

  4)  กรมพัฒนาที่ดินควรประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลาดไท บริษัทส่งออก

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ในการจัดหาแหล่งตลาด

รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและมีการ
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ก�าหนดราคาที่ชัดเจน เกษตรกรสามารถทราบราคา

ผลผลิตทางก่อนเพื่อน�ามาวางแผนการผลิตได้อย่าง

เหมาะสม 

  5) กรมพัฒนาที่ดินควรประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ

ข้าว ฯลฯในการรบัรองผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรใช้สาร

อินทรีย์ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 

3.2 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานโครงการฯ ของ

ผู้วิจัย

1)  โครงการฯควรมุ่งเน้นหรือเพิ่มจ�านวนคร้ังในการ

ด�าเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความ

เข้าใจ และสามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีและปลูกพืชได้ตรง

ตามค่าวิเคราะห์ดิน

2)  เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและประธานกลุ่มฯ ควร

มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานและติดตามกิจกรรม

ของกลุม่ร่วมกนั เพือ่ให้เกดิการบรูณาการในการท�างาน

และให้ข้อเสนอแนะท่ีตรงต่อความต้องการของกลุ่ม

เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯได้อย่างทันที

3)  กรมพัฒนาที่ดินควรสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯที่มีการบริหารจัดการ

กลุ่มอย่างเข้มแข็ง และสามารถด�าเนินกิจกรรมเกษตร

อินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบรางวัลให้

กบักลุม่เกษตรกรใช้สารอนิทรย์ีฯทีม่คีวามเข้มแข็ง และ

กิจกรรมการประกวดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
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รายงานผลการปฎิบัติราชการตาม
ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร               

 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ํา
หนัก

หมายเหตุ

*

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ*

1 2 3 4 5

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50.00 4.5400

1. ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏบิตัริาชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
 1.1.1 รายได้เงินสดทางการ 
เกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
 1.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกร
 1.1.2.1 การพัฒนาเกษตรกร
ในศูนย์ข้าวชุมชน
        1.1.2.2 การใช้สารอินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร

 1.1.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคการเกษตร**
 1.1.4  ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล
แบบบูรณาการ

1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

1.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผน
ปฏบิตัริาชการของกระทรวงทีม่เีป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างกระทรวง

25.00

13.00 3.9231

3.50 135,351

8,250

9,000

1.25

3.00

140,184

15,877

5.00

NA

5.00

131,351 137,351

9,265

ร้อยละ 15

1.26

4.00

5.000

5.000

5.000

1.000

5.000

ไม่มีกําหนด
เป็นตัวชี้วัด

133,351 139,351

10,280

ร้อยละ 20

1.27

5.00

0.1804

0.1031

0.1031

0.0361

0.1031

7,235

8,000

1.24

2.00

6,220

8,000

1.23

1.00

2.77

2.77

4.85

2.77

10.00 4.4600

4.2240

บาท/
ครัวเรือน/

ปี

ตัน

ราย/
ร้อยละ

ล้านล้าน
บาท

ระดับ
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ผลการ
ดําเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนํ้า
หนัก

หมายเหตุ

*

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ*

1 2 3 4 5

 1.3.1 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัในการดาํเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ี
มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพนํ้า)
 1.3.2 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัในการดาํเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ี
มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ
และหมอก
 1.3.3 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัในการดาํเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ี
มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย**
 1.3.4 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัในการดาํเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ี
มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล)
   1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

   2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
  2 .2 จํ านวนที่ เพิ่ มขึ้ นของพื้ นที่
ชลประทาน (ไร)่
  2.3 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน (ล้านไร่)

3. ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบ
ประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดบั
กรมหรือเทียบเท่า

3

3

3

3

3

75.00

136,133

9.00

3.67

5.00

4.86

4.31

5.00

93.52

๑137,317

9.02

4

4

4

4

4

80.00

136,133 ไร่ 
เสร็จก่อน 15 

ก.ย.54

9 ล้านไร่
เสร็จก่อน

๑15 ก.ย. 54

3.6694

5.0000

4.8560

4.3147

5.0000

5.0000

4.0909

4.7500

5

5

5

5

5

85.00

136,133 ไร่ 
เสร็จก่อน
1 ก.ย. 55

9 ล้านไร่ 
เสร็จก่อน

๑๕ ก.ย. 54

0.0946

0.1289

0.1252

0.1112

0.1031

0.1804

0.1265

0.1714

2

2

2

2

2

70.00

135,133

8.95

1

1

1

1

1

65.00

134,133

8.90

2.50

2.50

2.50

2.50

2.00

3.50

3.00

3.50

15.00 5.0000

10.00 5.0000

10.00 4.6398

ระดับ

ร้อยละ

ไร่

ล้านไร่

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

    3.1 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่
ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
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ผลการ
ดําเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ํา
หนัก

หมายเหตุ

*

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ*

1 2 3 4 5

 3.1.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้
รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่)
 3.1.2 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้
รับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการ  
ชะล้างพังทลายของดิน (ล้านไร่)

   3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายฯ) ตามเป้าหมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย)
   3.3 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน
ระบบการตรวจราชการเพือ่สนบัสนุนการ
ปฏิบัติราชการ
 3.3.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง
 3.3.2 ระดับความสําเร็จของ
การดาํเนนิการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูต้รวจราชการ ประจาํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน

190,250

0.82

192,560

0.90

190,750 

เสร็จก่อน
15 ก.ย. 54

เสร็จก่อน
1 ก.ย. 54

5.0000

5.0000

191,250 0.2577

0.2577

189,750

0.77

189,250 

0.72

5.00

5.00

75.00 83.2180.00 4.6420๘๕.00 0.287170.0065.006.00ร้อยละ

75.00 80.00 ๘๕.0070.0065.00ร้อยละ

3 5.004 5.00005 0.2577115.00ระดับ

90.00 93.00 96.00 ประเมินผลเฉพาะสํา
นักงานปลัดกระทรวง

ประเมินผลเฉพาะสํา
นักงานปลัดกระทรวง

ไม่ได้กําหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่กําหนด

0.128987.0084.00ร้อยละ

3 4 5 0.128921ระดับ

3 4 5 0.128921

5.00 5.0000 0.30936.00ระดับ 3 4 521

4.90 4.9000 0.15153.00ระดับ 3 4 521

2.83905.00

78.36 5.0000 0.05151.00ร้อยละ 72.00 75.00 78.0069.0066.00

87.86 1.0000 0.01551.50ร้อยละ 93.00 94.00 95.0092.0091.00

ระดับ

ไร่

ล้านไร่

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ   
ปฏิบัติราชการ

12.00

๑๕.๐๐

4.8210

๔.๒๕๙๗

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
5. ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้
กําหนดนโยบาย
6. ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

7. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
8. ร ้อยละของการเบิกจ ่ายเ งินงบ
ประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/
เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555
 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ายลงทุน
 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ายภาพรวม

ยกเลิกตามมติ
อ.ก.พ.ร.
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ผลการ
ดําเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนํ้า
หนัก

หมายเหตุ

*

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ*

1 2 3 4 5

   8.3 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง
   8.4 ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่าย
เงินงบประมาณ
ตามแผน
9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
10. ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน
11. ระดบัความสําเรจ็ของการดําเนนิการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ
 11.1 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการยกร่าง
กฎหมาย แก้ไข หรอืยกเลกิกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ
 11.2 ระดับความสําเร็จของ
การสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
พัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ

4.3317 0.04471.00ระดับ

93.00 90.3596.50 2.2423100.00 0.034789.0086.001.50ร้อยละ

3 5.004 5.00005 0.1546213.00ระดับ

3 5.004 5.00005 0.2062214.00 ระดับ

80 90.00 4.8571100.00 0.400670.0060.008.00ร้อยละ

3 5.004 5.00005 0.3093216.00ระดับ

3 5.004 5.00005 0.3093216.00ระดับ

4.942920.00

97.00 4.6145

3 4 521ระดับ

3 4 521ระดับ

3 4 521

20.00 4.9429

ระดับ

ยกเลิกตามเงื่อนไข
ที่กําหนด

ยกเลิกตามเงื่อนไข
ที่กําหนด

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน
 ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้า
หมายความสําเรจ็ของผลลพัธ์การดําเนนิ
การ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)      
 ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของ
การประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

นํ้าหนักรวม                 ค่าคะแนนที่ได้  

ผลคะแนน ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีการปรับลดคะแนนตามเงื่อนไข
ที่ระบุในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใช้ข้อมูลจากหน่วย

งานส่วนกลาง หรือข้อมูลที่ส่วนราชการจัดเก็บเอง





818,667,746.44
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินขาดบัญชี

ลูกหนี้ระยะสั้น

ทีดิน  อาคารและอุปกรณ์  (สุทธิ)

2

3

4

41,676,724.62

2,512,079.31

8,670,947.20

716,185,865.78

1,730,492.41 

17,354,081.73 

9,036,253.87 

21,501,301.52 

61,114,418.10 

757,553,328.34 

รายได้ค้างรับ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ)

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

5

6

7

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 2554 
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ
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หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระนะสั้น

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

ทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

9

10

11

12

27,049,524.61

3,225,586.75

8,775,577.87

5,800,000.00

1,266,012.87 

9,025,586.75 

748,501,103.96 

27,213,171.58 

73,329,873.68 

(3,163,231.20)

64,304,286.93 

745,337,872.76 

745,337,872.76 

เงินรับฝากระยะสั้น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สิน

รวมสินหมุนเวียน

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ
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403,774,818.21

44,680,570.79 

224,205,430.76

575,082.19

1,173,223,810.76 

(1,500.68)

(50,960.00)

(52,460.68)

(74,902,462.80)

5,365,451,493.59

(74,850,002.12)

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รวมรายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากงบประมาณ

รวมรายได้จากรัฐบาล

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

15

16

19

22

25

17

20

23

26

18

21

24

27

28

31

4,674,752,868.70

557,276.00

1,284,793,358.50

2,029,276,360.61

71,310,137.24

133,611,924.53 

 4,674,752,868.70

5,290,601,491.47

1,787,863.23

613,503,483.54 

615,848,622.77 

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

รายได้ค่าปรับอื่นของปีก่อนน�าส่งในปีปัจจุบัน

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554
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กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

หมายเหตุที่ 1  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546  การจัดประเภท 
และการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค  0423.2.2/ว 410  ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
 1.2  หน่วยงานที่เสนอรายงาน
  งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรม ได้แก่ กรม
พัฒนาที่ดินภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 1.3  ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่
ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ  หรือเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง  และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด  
 1.4  การรับรู้รายได้
  - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
  - รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
  - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
 1.5  วัสดุคงเหลือ
  แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
 1.6  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  - ที่ดิน เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
  - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์
แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
  - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
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  1.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
  1.8  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี
  อุปกรณ์   5 - 12     ปี
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5        ปี
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     (หน่วย:บาท) 

  เงินสดในมือ            

             - 

  เงินทดรองราชการ (มีรายละเอียดแนบท้าย)

                5,800,000.00

5,800,000.00 

   เงินฝากธนาคาร

       เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ในงบประมาณ    5,233,359.53 

       เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นอกงบประมาณ

        เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ-กระแสรายวัน    2,839,878.89 

       เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ-ออมทรัพย ์           960.71 

          8,074,199.13

  เงินฝากคลัง

        เงินฝากคลังของส่วนกลาง      2,287,631.55 

       เงินฝากคลังของส่วนภูมิภาค            25,514,893.94 

           27,802,525.49

  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,676,724.62

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 4 รายได้ค้างรับ

  ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   8,670,947.20 

       ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

       รวมลูกหนี้ระยะสั้น      8,670,947.20 

  ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง               1,730,492.41 

  รวมรายได้ค้างรับ       1,730,492.41

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554
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หมายเหตุที่ 5 เงินขาดบัญชี

หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

  ของส่วนกลาง                     2,512,079.31  

  รวมเงินขาดบัญชี 2,512,079.31

  

  เงินขาดบัญชีของหน่วยงานส่วนกลางตั้งแต่ปีงบประมาณ

   2542 ขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการเรียกเงินชดใช้จาก

   ผู้รับผิดชอบ

  ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมพัฒนาที่ดิน  มีเนื้อที่ 7,917 ไร่ 3 งาน 94.03 ตารางวา 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 718,154,732.84 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม       341,211,765.99 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 376,942,966.85 

  อุปกรณ์ 1,041,879,687.26 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 703,834,554.29 

  อุปกรณ์ (สุทธิ)  338,045,132.97 

  งานระหว่างก่อสร้าง 1,197,765.96 

  รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  716,185,865.78 

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  42,568,142.77 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 25,214,061.04 

  รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 17,354,081.73

     (หน่วย:บาท) 
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กรมพัฒนาที่ดิน 55รายงานประจำาปี 2554

     (หน่วย:บาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์         119,525,334.62 

  หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 98,024,033.10 

  รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 21,501,301.52 

  เจ้าหนี้การค้า 21,711,539.20 

  รับสินค้า/ใบส�าคัญ 5,011,200.00 

  เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ 326,785.41 

  รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 27,049,524.61 

  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 523,990.95 

   ใบส�าคัญค้างจ่าย 5,723,407.12 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 2,528,179.80 

   รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8,775,577.87 

  เงินรับฝากอื่น  1,266,012.87 

  รวมเงินรับฝากระยะสั้น 1,266,012.87  

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 10  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น
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หมายเหตุที่ 12  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 13 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

หมายเหตุที่ 14 ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน

  เงินประกันสัญญา 27,213,171.58 

  รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 27,213,171.58 

  โครงการ UNCCD/NR2 90,072.88 

  กองทุนวิจัย สวก. 17,843.81 

  โครงการสินค้ากาแฟ 960.71 

  โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส) 1,495,381.72 

  ครุภัณฑ์บริจาค 1,621,327.63 

  รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว       3,225,586.75 

  ทุน

  ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 748,501,103.96 

  รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

  รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 332,598,899.51 

  รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้ (74,902,462.80)

 257,696,436.71 

  ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด (260,859,667.91)

  รวมรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันสิ้นงวด (3,163,231.20)

     (หน่วย:บาท) 
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กรมพัฒนาที่ดิน 57รายงานประจำาปี 2554

     (หน่วย:บาท) 

  งบบุคลากร 820,484,074.20 

  งบด�าเนินงาน 1,357,248,174.61 

  งบลงทุน 1,792,177,352.93 

  งบอุดหนุน 597,900.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,318,698.78 

  งบกลาง 666,470,186.41 

 4,652,296,386.93 

  เงินกู้ 32,784,407.62 

4,685,080,794.55 

  หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 10,327,925.85 

  รวมรายได้จากงบประมาณ 4,674,752,868.70 

  รายได้เงินนอกงบประมาณ (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน)    557,276.00 

  รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ   557,276.00

  โครงการ UNCCD/NR2 11,175.00

  โครงการแม่โขง 322,383.10 

  โครงการวิจัยดินเค็มกากส่า 3,025.96 

  โครงการก�าหนดเขตฯ 3 แห่ง 104,785.00 

  โครงการแก้ปัญหาปลูกฝิ่น 192,599.26 

  โครงการสินค้ากาแฟ 327,344.29 

  ครุภัณฑ์บริจาคส่วนกลาง  295,780.62 

  รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาคส่วนกลาง 1,257,093.23 

  ครุภัณฑ์บริจาคส่วนภูมิภาค 530,770.00 

  รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค 1,787,863.23 

หมายเหตุที่ 15  รายได้งบประมาณ

หมายเหตุที่ 16 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุที่ 17 รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค



กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน58

หมายเหตุที่ 18 รายได้อื่น

หมายเหตุที่ 19 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

หมายเหตุที่ 20 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก  24.51 

  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ 73,327,997.34 

  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 69,572,914.73 

  รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน  470,240,438.45 

  รายได้อื่น 362,108.51 

  รวมรายได้อื่น 613,503,483.54 

  เงินเดือน  454,298,766.59 

  ค่าจ้าง 566,892,464.64 

  ค่ารักษาพยาบาล 73,726,274.24 

  ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 189,875,853.03 

  รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  1,284,793,358.50 

  บ�านาญปกติ  242,718,170.63 

  บ�านาญพิเศษ  128,539.80 

  เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ  3,446,132.53 

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ 28,526,830.74 

  เงินบ�าเหน็จ 42,227,814.75 

  เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�านาญตาย 460,398.00 

  ชดเชยกรณีเลิกจ้าง 19,739,081.29 

  เงินช่วยการศึกษาบุตร 889,530.50 

  ค่ารักษาพยาบาล  65,638,319.97 

  รวมค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 403,774,818.21 

     (หน่วย:บาท) 



กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

กรมพัฒนาที่ดิน 59รายงานประจำาปี 2554

     (หน่วย:บาท) 

  ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ 38,466,382.93 

   ค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศ

  ค่าใช้จ่ายอบรมบุคคลภายนอก 32,843,754.31 

   รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 71,310,137.24 

  ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ  65,110,421.00 

   ค่าที่พักในประเทศ 87,497,191.60 

   ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ 58,549,485.65 

   ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ 2,486,078.00 

  ค่าที่พักต่างประเทศ 3,382,978.01 

   ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ 7,179,276.50 

  รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 224,205,430.76 

  ค่าวัสดุ  836,343,476.18 

  ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 46,753,053.91 

  ค่าแก๊สและน�า้มันเชื้อเพลิง 74,552,058.87 

  ค่าจ้างเหมาบริการ 966,202,240.02 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 105,425,531.63 

  รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 2,029,276,360.61 

  ค่าไฟฟ้า  21,949,219.50 

  ค่าน�้าประปา 2,443,984.66 

  ค่าสาธารณูปโภคอื่น 20,287,366.63 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 44,680,570.79 

หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หมายเหตุที่ 22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หมายเหตุที่ 23 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หมายเหตุที่ 24 ค่าสาธารณูปโภค



รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน60

หมายเหตุที่ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

หมายเหตุที่ 26 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

หมายเหตุที่ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุที่ 28 ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 19,802,975.08 

  อุปกรณ์ 89,194,423.85 

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 2,547,917.71 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22,066,607.89 

  รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 133,611,924.53 

  เงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน - องค์กรระหว่างประเทศ 575,082.19 

  รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 575,082.19 

  ค่าใช้จ่ายกรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน 1,146,000.00 

  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานให้บก.-เงินนอกงบประมาณ 69,572,914.73 

  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 73,264,597.34 

  ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน 470,240,438.45 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 558,999,860.24 

   รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,173,223,810.76 

  ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 1,494.68 

  ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.00 

  ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 5.00 

   รวมขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,500.68 

     (หน่วย:บาท) 

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554



กรมพัฒนาที่ดิน 61รายงานประจำาปี 2554

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2554)

     (หน่วย:บาท) 

รายการ

รายการ

การส�ารองเงิน

การส�ารองเงิน

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

งบสุทธิ

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

คงเหลือ

คงเหลือ

63,890,300.00

53,908,700.00 

22,608,468.00 

169,738,288.00 

155,316,651.00

 292,788,812.00 

597,900.00 

2,251,481.00 

244,664,800.00 

516,435,800.00 

- 

- 

- 

 18,408,773.00 

  6,769,492.80 

 11,639,280.20 

62,576,459.39 

46,015,538.73 

22,548,889.45 

 157,899,071.65 

155,068,415.85 

 285,672,860.32 

573,539.25 

2,179,872.70 

242,947,176.64 

  489,587,470.70 

1,313,840.61

  7,893,161.27 

59,578.55 

 199,936.15 

248,235.15 

346,458.88 

  24,360.75 

 71,608.30 

1,717,623.36 

 8,439,556.30 

แผนงาน  :  ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิต :  เขตการใช้ที่ดินเพื่อ

การเกษตร

แผนงาน : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา

ที่ดิน

งบบุคลากร

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวม

หมายเหตุ : โอนให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกแทน เป็นเงิน 848,400 บาท

หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลงรายการไปผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน�้าได้รับการพัฒนา เป็นเงิน 6,900,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554



รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน62

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2554)

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2554)

     (หน่วย:บาท) 

รายการ

รายการ

การส�ารองเงิน

การส�ารองเงิน

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

งบสุทธิ

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

คงเหลือ

คงเหลือ

719,520,800.00 

8,869,600.00 

1,833,300,725.00 

106,275,000.00 

917,140,690.90 

225,000.00 

10,322,316.00 

3,480,284,531.90

115,369,600.00 

 2,700,000.00 

 2,700,000.00 

481,447,778.67 

  32,999,470.00 

  448,448,308.67

- - 

710,191,969.49 

8,418,379.00 

1,383,773,341.29 

 106,265,516.59 

 881,301,808.89 

 224,978.00 

 10,322,038.68 

2,985,589,158.35 

  114,908,873.59 

 9,328,830.51 

  451,221.00 

1,079,075.04 

 9,483.41 

460,726.41 

139,412.01 

22.00

 277.32 

10,547,594.88 

- 

แผนงาน : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน�้าได้รับ

การพัฒนา

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวม

หมายเหตุ : 

1.โอนให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกแทน เป็นเงิน 8,021,668.10 บาท

2. โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นเงิน 6,900,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554



กรมพัฒนาที่ดิน 63รายงานประจำาปี 2554

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2548)

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552)

รายการ

รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

คงเหลือ

คงเหลือ

แผนงานส่งเสริมการผลิตการเกษตร

ผลผลิต การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน�า้

แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน�้าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

งบบุคลากร

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวม

2,760,000.00

21,180,480.00 

2,760,000.00

21,180,480.00 

  - 

 -

  - 

  2,760,000.00 

  21,180,480.00 

2,760,000.00

 21,180,480.00 

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554



รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน64

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2553)

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน�า้ได้รับการพัฒนา

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น
รวม

24,639,700.00 

24,639,700.00   - 

24,639,700.00 

24,639,700.00 

หมายเหตุที่ 31 รายงานรายได้แผ่นดิน

   รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

      รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     21,055,097.82

   รายได้อื่น 34,457,181.49

   รวมรายได้นอกจากภาษ ี      55,512,279.31 

   

  รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 55,512,279.31

  หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง         419,589.00 

  รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืน      55,092,690.31

  หัก รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 55,143,650.31 

               (50,960.00)

  ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 

(50,960.00)

     (หน่วย:บาท) 

เนื่องจากปี งปม.53 สพด.สตูลมีรายได้ค่าปรับอื่นเกิดขึ้นตอนบันทึกรายการขอเบิก (ขบ.01)แต่ระบบอนุมัติคู่บัญชีรายได้แผ่น
ดินน�าส่งคลังให้ต้นปีงบประมาณ 2554**

กรมพัฒนาที่ดิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554



กรมพัฒนาที่ดิน 65รายงานประจำาปี 2554

1 กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน        กรุงเทพฯ          05/1000      5,000,000.00 

2 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุร ี        ลพบุรี            20/1600           20,000.00 

3 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต2        ชลบุรี      27/2000 40,000.00 

4 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา        ฉะเชิงเทรา     32/2400 20,000.00 

5 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว        สระแก้ว             34/2700 20,000.00 

6 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3        นครราชสีมา     35/3000 40,000.00 

7 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4        อุบลราชธาน ี     40/3400 40,000.00 

8 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ        ศรีสะเกษ             41/3300  20,000.00 

9 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร        ยโสธร      43/3500  20,000.00 

10 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด        ร้อยเอ็ด             45/4500  20,000.00 

11 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม        นครพนม             46/4800  20,000.00 

12 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย        หนองคาย             52/4300  20,000.00 

13 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6        เชียงใหม่             56/5000  40,000.00 

14 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน        แม่ฮ่องสอน     60/5800  20,000.00 

15 สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน        ล�าพูน      58/5100  20,000.00 

16 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7        น่าน      61/5500  40,000.00 

17 สถานีพัฒนาที่ดินแพร ่        แพร่             62/5400  20,000.00 

18 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน         น่าน      63/5500  20,000.00 

19 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย        เชียงราย             65/5700  20,000.00 

20 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา        พะเยา             64/5600  20,000.00 

21 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์        อุตรดิตถ์             68/5300  20,000.00 

22 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ ์        เพชรบูรณ์             71/6700  20,000.00 

23 สถานีพัฒนาที่ดินตาก         ตาก             76/6300  20,000.00 

24 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค ์        นครสวรรค์     73/6000  20,000.00 

25 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10        ราชบุรี      78/7000  40,000.00 

26 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุร ี               กาญจนบุรี     80/7100  20,000.00 

27 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุร ี        เพชรบุรี          83/7600  20,000.00 

ที่ ชื่อหน่วยงาน จังหวัด ศูนย์ต้นทุน จ�านวนเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียดเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลัง

อนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว ปีงปม.2554
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กรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียดเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลัง

อนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว ปีงปม.2554

28 สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ ์       ประจวบคีรีขันธ์      84/7700  20,000.00 

29 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร        สมุทรสาคร     81/7400  20,000.00 

30 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11        สุราษฎร์ธาน ี     85/8400   40,000.00 

31 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช       นครศรีธรรมราช     86/8000  20,000.00 

32 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง        ระนอง             91/8500  20,000.00 

33 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา        พังงา             88/8200  20,000.00 

34 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล         สตูล             95/9100  20,000.00 

                จ�านวนเงินรวม 5,800,000.00 

ที่ ชื่อหน่วยงาน จังหวัด ศูนย์ต้นทุน จ�านวนเงิน
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ทรงเสด็จหว่านเมล็ด
พนัธ์ุถัว่เขยีวบรเิวณอ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิขาว
(พื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา)	 เมื่อวันศุกร์ที่	 26	
สิงหาคม	 2554	 ณ	 ต�าบลเขาดินพัฒนา	
อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวัดสระบรุ	ีโดย
มี	รองอธิบดีด้านบริหาร	(นายเกรียงศักดิ์	
หงษ์โต)	 ถวายรายงานเกี่ยวกับข้อมูลดิน
ของอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาว	 (พื้นที่มูลนิธิ
ชัยพัฒนา)	 ต�าบลเขาดินพัฒนา	 อ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ		จังหวัดสระบุรี	ร่วมด้วย	
ผอ.สพข.1	(นายเข้มแข็ง		ยุติธรรมด�ารง)	
ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ	ในครั้งนี้ด้วย

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่งอน	 อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริเมื่อวันที่	 25	
มกราคม	 2554	 ณ	 ต�าบลแม่งอน	
อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดย
มีนายจรูญ	 ยกถาวร	 รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ	 เฝ้า
รับเสด็จ	 พร้อมข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

ประมวลภาพผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปีงบประมาณ 2554
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณยีกิจพ้ืนทีโ่ครงการพฒันาพืน้ที่
ลุ ่มน�้าปากพนัง	 อันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 และ
อ�าเภอหัวไทร	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เมือ่วนัที	่25	สงิหาคม	2554	ณ	โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน	 บ้านควน
โถ๊ะ	 หมู่ที่	 10	 ต�าบลแหลม	 อ�าเภอ
หัวไทร	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน	
ทรงปฏิ บัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ	์
2554	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	
ชมรม	9	สมาคมจนีแห่งประเทศไทย	(บ้าน
โรงเลื่อย)	ต.ละหานทราย	อ.ละหานทราย	
จ.บุรีรัมย์	โดยมีนายชวเลิศ	นวลโคกสูง	ผู้
อ�านวยการสถานพีฒันาทีด่นิบรุรีมัย์	พร้อม
ด้วยคณะข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงาน
ราชการ	สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์	เฝ้ารับ
เสด็จฯ



	 นายธรีะ	วงศ์สมทุร	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เปิดงาน	119	ปี	นวตักรรมเกษตรไทย
น�าชาต	ิวนัสถาปนากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	
2554	ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ	ปทุมธานี

	 โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นทีใ่นพระราชานเุคราะห์	สมเดจ็พระบรม
โอรสาธริาชฯสยามมกฎุราชกมุาร	เนือ่งในวันคล้ายวันประสตู	ิพระเจ้าหลาน
เธอ	พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมโีชต	ิวันศกุร์ที	่29	เมษายน	2554	ณ	วดัใหม่สนัติ	
ต�าบลมะเกลอืใหม่	อ�าเภอสงูเนนิ	จงัหวัดนครราชสมีา	โดยมรีฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ฯพณฯ	นาย	ธีระ	วงศ์สมทุร	เป็นประธานในพธีิ
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	นายระพี	ผ่องบุพกิจ	กล่าวต้อนรับ	
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ นายเฉลิมพร	พิรุณสาร	 กล่าวรายงาน	
และมีหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงฯ	 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	 ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดิน	 มีท่านรอง
อธิบดด้ีานบรหิาร	นายเกรยีงศกัดิ	์หงษ์โต	ร่วมพธิเีปิดงานดงักล่าวส�านกังาน
พัฒนาที่ดินเขต	3	ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	ร่วมให้บริการงาน
พัฒนาที่ดิน	ดังนี้
	 1.	 งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ	 	 นิทรรศการงานพัฒนาที่ดิน 
	 และการปรับปรุงบ�ารุงดิน
	 2.	งานบริการและแจกจ่าย
	 	-	แจกเอกสารแผ่นพับซุปเปอร์	พด.1,	2,	7	และปุ๋ยพืชสด
	 -	แจกจ่ายสารเร่งซุปเปอร์	พด.1,	2,	7	
	 -	แจกจ่ายน�้าหมักชีวภาพซุปเปอร์	พด.๒,	และสารป้องกันแมลง	
	 ซุปเปอร์	พด.	7
	 -	แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด	(ปอเทือง,ถั่วพุ่ม)
	 -	ให้ค�าปรึกษาการปรับปรุงบ�ารุงดิน
	 3.	งานตรวจวิเคราะห์ดิน	จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน	ส�านักงาน	 	
	 พัฒนาที่ดินเขต	3
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หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 องค์ประธานมูลนิธ	ิ โครงการหลวง	
ทรงเปิดงานรณรงค์ปลกูหญ้าแฝกเฉลมิพระเกยีรติ	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	
เมื่อวันที	่๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๔	ณ	สถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง	ต.ม่อนปิ่น	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่



รายงานประจำาปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน72

	 นายธวัชชัย	ส�าโรงวัฒนา	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	เมื่อวัน
ที่	4	พฤศจิกายน	2554	ณ	วัดพรหมนิวาสวรวิหาร	จ.พระ
นครศรีอยุธา



	 นายธวัชชัย	 ส�าโรงวัฒนา	 อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน	 เปิดการอบรมหมอดินอาสาประจ�า
ต�าบล	ปีงบประมาณ	2554	“นิทรรศการกลางแจ้ง		
แลกเปลีย่นการเรียนรู้”	เมือ่วนัที	่20	มกราคม	2554	
ณ	บริเวณภายในสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

กรมพัฒนาที่ดิน 73รายงานประจำาปี 2554

	 นายธวัชชัย	 ส�าโรงวัฒนา	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 เปิดงานนิทรรศการ 
พระราชด�าร	ิจากยอดเขาสูช่ายเล	เมือ่วนัที	่18	เมษายน	2554	ณ	ศาลาเอนกประสงค์
วัดดอนเสลา	ต.ท่าผา	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี
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	 นายเกรียงศักดิ์	 	หงษ์โต	รองอธิบดีด้านบริหาร		 เปิดงานกีฬาสามัคคีกรมพัฒนาที่ดิน		 เมื่อวันที่	6	มกราคม	2554					
ณ	สนามหน้ากรมพัฒนาที่ดิน

	 สถานีพัฒนาที่ ดินมหาสารคาม	 จัดกิจกรรม	 “โครงการ
รณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือปรับปรุงบ�ารุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน”	
ปีงบประมาณ	2554	วันที่	18	มกราคม	2554	ณ	บ้านดอนมัน	หมู่ที่	13	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	โดยรับเกียรติจาก	
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ	 นายอนุสรณ์	 จันทนโรจน์	 เป็นประธานในพิธี
เปิดพร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ประชาชนทัว่ไปและเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ	700	คน

	 นายณรงค์	 	 พลละเอียด	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	 เป็น
ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาตอซงั	ลดต้นทนุ	เพิม่ผลผลติในนา
ข้าว	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2554	ณ	หมู่	๙	บ้านดอนแฉลบ	ต.ท่าชุมพล	
อ.โพธาราม	จ.ราชบุร	ีโดยมีนายจรูญ		ยกถาวร		รองอธิบดีัด้านวิชาการ		
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
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นายธวัชชัย	 ส�าโรงวัฒนา	 อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินประธานพิธีเปิดงานบ�าบัดน�้า
เสียในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย	 	 ถ.เกษตร- 
นวมินทร์	กทม.วันที่	10	พ.ย.2554

 นายธีระ	 วงศ์สมุทร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์		เป็นประธานในพธิเีปิดงานนทิรรศการในงานวนัเกษตรภาค
อีสาน	ปี	 2554	 เมื่อวันที่	 21	มกราคม	2554	ณ	อุทยานเทคโนโลยี
การเกษตร		คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ด�าเนินงาน
โดยส�านักงานพฒันาทีด่นิเขต	5	โดยส่วนวิชาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ
และสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น	 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตร
ภาคอีสาน	 ปี	 2554	 โดยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	และหน่วยงานราชการ	และเอกชนอื่นๆ
	 นายอนุสรณ์	จันทนโรจน	์รองอธิบดีตด้านปฏิบัติการ	พร้อม
ทั้งนายศรจิตร	 ศรีณรงค์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	 5	
นายอนุวัชร	 โพธินาม	 ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นและ
นางปราณี	 สีหบัณฑ์	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน	
เป็นผู้บรรยายในส่วนนิทรรศการของส�านักงาน	 ซึ่งก็ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างดีจากรัฐมนตรีฯ	โดยส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	5	ได้
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับดิน	 ดินท่ีมีปัญหาในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื	พร้อมกบัแนะน�าวิธกีารแก้ปัญหาดนิโดยใช้ผลติภณัฑ์กรม
พัฒนาที่ดิน	เช่น	ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์	พด.	1	น�้าหมัก
ชีวภาพที่ผลิตจาก	สารเร่งซุปเปอร	์พด.2	สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่
ผลิตจากสารเร่ง	 พด.7	 หญ้าแฝก	 และพืชปุ๋ยสด	 เพื่อปรับปรุงบ�ารุง
ดิน	พร้อมทั้งแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน	ได้แก่	น�้าหมัก
ชีวภาพ	พด.	2	และสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	พด.7	และเอกสารเผย
แพร่ต่างๆ	ซึง่ในงานได้รบัความสนใจอย่างล้นหลามจากผูเ้ข้าร่วมชม
งานทัง้ภาครฐั	เอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกร	และผูส้นใจทัว่ไป
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	 หมอดินบุญตา	 เทียมเพ็ง	หมอดินอาสาประจ�าต�าบลบ้านติ้ว	 อ�าเภอหล่มสัก	
จงัหวดัเพชรบรูณ์	เป็นเกษตรกรคนหนึง่ทีผ่่านระบบการท�าการเกษตรแบบการใช้
ปุย๋เคมแีละสารเคม	ีจนถงึจดุทีส่ภาวะแวดล้อมถกูท�าลายจนถงึขัน้วิกฤติ	ผลผลติ
ข้าวกลับลดลง	ทั้งปัญหาจากความเสื่อมโทรมของดิน	ดินแน่นแข็งกระด้าง	โรค
และแมลงระบาดท�าลายพืชผลเสียหายอย่างหนัก	จนเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว	
จงึตระหนักได้ว่าแนวทางการท�าการเกษตรทีด่�าเนนิการอยูไ่ม่น่าจะถกูต้องเหมาะ
สมอีกต่อไป	ในปี	พ.ศ.2547	หมอดินบุญตาและเพื่อนบ้านอีก	20	คน	มีโอกาส
ได้ไปศึกษาเรียนรู้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ	ภูหลวง	เน้นให้รู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง

ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	
	 จากการเป็นผู้น�าแนวทางการท�าการเกษตรแบบลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจนประสบความส�าเร็จเป็นที่
ประจกัษ์	เกษตรกรในพืน้ทีจ่งึมอบหมายให้หมอดนิบญุตา	เป็นผูน้�าในการผลติปุย๋หมักและน�้าหมกัชีวภาพในชมุชน	
และได้ใช้ในพื้นที่จนประสบความส�าเร็จอย่างมาก	จนมีชื่อเสียงออกไปนอกพื้นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
	 หมอดินบุญตา	 เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน
การขับเคลื่อนกลุ่มฯ	 ด้วยเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น�าสูง	 มี
ความเสียสละ	มีหัวคิดก้าวหน้า	ประกอบกับมีความ
สามารถหลากหลาย	นอกจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน
โรงงานของกลุ่มฯ	แล้ว	หมอดินบุญตา	ยังมีการผลิต
ปุย๋อินทรย์ีทีบ้่านของตนเอง	เป็นแบบอย่างของความ
มุง่ม่ันในการท�าการเกษตรแบบลดการใช้ปุย๋เคมแีละ
สารเคมีอย่างแท้จริง

รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ส�านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ประจ�าปี 2554
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	8

สาขา	“การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก”

ชื่อ   :	 นายบุญตา		เทียมเพ็ง

ต�าแหน่ง  :	 หมอดินอาสาประจ�าต�าบลบ้านติ้ว	

ระดับการศึกษา   :	 ประถมศึกษาปีที่	6

ที่อยู่                      : บ้านเลขที่	17	หมู่ที่	1	บ้านฟากห้วย 

	 	 	 	 ต�าบลบ้านติ้ว	อ�าเภอหล่มสัก	จังหวัด	

	 	 	 	 เพชรบูรณ	์รหัสไปรษณีย	์67100

สถานภาพครอบครัว  :	 สมรส	

อาชีพ   : 							ท�านาข้าว		เลี้ยงสัตว์

พื้นที่ท�าการเกษตร					 :								นาข้าว	13	ไร่

เบอร์โทรศัพท์	 	 :	 08-78431842

แผนที่บ้านนายบุญตา   เทียมเพ็ง
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านติ้ว
อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



1. ชนิดของดิน 
 
	 กลุ่มชุดดินที่	-	เนื้อที่	13	ไร	่	 
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2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน    
 
	 ท�านาปลูกข้าว	เนื้อที่	13	ไร่	พันธุ์ข้าว	กข.6	ยาสูบ	เบอร์เล่ย์	เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกฤดูหลังเก็บเกี่ยว

3. ปัญหาการใช้ที่ดิน
 
	 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ดินมี	pH	ต�่า	สภาพการตอบ
สนองการดูดซับธาตุอาหารในดินของพืชต�า่	ความอุดมสมบูรณ์ต�า่		
มกีารใช้ปุย๋เคมปีรมิาณมากท�าให้ต้นทุนสงู	จากการใช้ปุย๋เคมนีานๆ
ท�าให้โครงสร้างดินเสีย	เมื่อดินแห้งดินจะแข็งคม	ดินแน่นทึบ		ข้าว
แตกกอได้ยาก

4. การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก 
 
	 จากปัญหาทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากปัจจยัการผลติทางการเกษตรมรีาคาสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรม	จึงท�าให้เกิดแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป	และ
ก่อเกิดประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด	 สร้างความสามัคคีในชุมชนโดย
การน�าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์ม	ไร่-นา	ที่เคยเผาและท�าลายท�าให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เหมือนเดิม
ปี	 พ.ศ.2547	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านติ้วได้สนับสนุน	 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมัก	 	 เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรต�าบลบ้านติ้ว	จ�านวน	60	คน	ประชุมคัดเลือกนายบุญตา	เทียมเพ็ง	เป็นประธาน		โดยมีผู้น�าหมู่บ้าน
และ	หมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน	12	หมู่บ้านเป็นกรรมการ		คัดเลือกคณะท�างานรับผิดชอบในแต่ละด้าน	วาง
ขั้นตอนวิธีการผลิตปุ๋ยหมักและน�า้หมักชีวภาพขึ้น
    ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก
	 วัตถุดิบ	จัดหาและรับซื้อ	ปุ๋ยคอก	เศษพืชฟางข้าว	กากถั่ววัสดุการผลิตปุ๋ยหมัก	และน�้าหมักชีวภาพจาก
สมาชิกและเกษตรกรทัว่ไปในพ้ืนที	่และขอสนับสนนุสารเร่งซปุเปอร์	พด.1	สารเร่งซปุเปอร์	พด.2	สารเร่งซปุเปอร์	
พด.3	และสารเร่ง	พด.7	จากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
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สมาชิกกลุ่มร่วมกันด�าเนินการผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดและน�า้หมักชีวภาพ
     
ระบบการท�างานของกลุ่ม
	 1.	สมาชิกในกลุ่มจะมาท�างานช่วยกัน	โดยหัวหน้าทีม	มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน	และการปฏิบัติงานของ
สมาชิก	
	 2.	แต่งตั้งคณะท�างานและการด�าเนินงานดังนี้		
	 	 1)	ด้านการจัดท�าบัญชี	มีหน้าที่จัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย
	 	 2)	ด้านการเก็บรักษาเงิน	มีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินรายรับ	รายจ่าย	ให้ตรงตามบัญชี	และเก็บ
						 	 รักษาเงิน
	 	 3)	ด้านการตรวจสอบบัญชีการเงิน	มีหน้าที่ตรวจสอบ	ควบคุม	ดูแลการจัดท�าบัญชียอดการผลิต	
							 	 และการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	
	 	 4)	 ผลิตฮอร์โมน	 น�้าหมักชีวภาพ	 สารสกัดสมุนไพรชีวภาพไล่แมลง	 โดยผลผลิตท่ีได้จะด�าเนิน 
	 	 การจ�าหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา
	 	 5)	การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องมือ	อุปกรณ์การผลิตปุ๋ยหมักจะด�าเนินการโดยช่างสมาชิกกลุ่ม	
	 	 ซ่อมแซมกันเอง
การบริหารจัดการ
	 1.	กลุม่เกษตรอนิทรย์ีมกีารบรหิารงานของกลุม่ในรปูของคณะกรรมการโดยมกีารจดัประชมุระหว่างคณะ
กรรมการและสมาชิกกลุ่มเป็นระยะ	ๆ	เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
	 2.	กลุ่มเกษตรอินทรีย	์มีการระดมทุนทั้งจากสมาชิกและขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐโดยอบ	
ต.ต�าบลบ้านติ้ว	สนับสนุนมเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณ	40,000	บาท

 4.1 การขับเคลื่อนในรูปกลุ่ม
     กฎ/ระเบียบกลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์
	 1.	ภุมิล�าเนา	สมาชิกต้องมีภูมิล�าเนาอยู่ใน	ต�าบลบ้านติ้ว	
	 2.	ความรบัผิดชอบ	สมาชกิภายในกลุ่มจะต้องมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิการผลติร่วมกนัทกุคนโดย
แบ่งผลผลิตที่ได้เฉลี่ยเท่ากันพร้อมทั้งแบ่งผลผลิตเข้ากลุ่ม	เพี่อจ�าหน่ายเอาต้นทุนคืน
	 3.	การแบ่งปันผลผลิต	ปุ๋ยหมักอัดเม็ด	ในแต่ละกอง	แบ่งปันให้สมาชิกที่	ร่วมผลิตในเท่าๆกัน	และแบ่ง
เข้ากองกลาง	2	ส่วน		ถ้าต้องการเพิ่มต้องซื้อตามราคาที่ก�าหนด	(ปัจจุบันราคา	250	บาท	/	กระสอบ	50	กก.	)
		 4.	 การประชาสัมพันธ์	 รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถานศึกษา	 และหน่วยงานทั่วไปให้ความรู้การผลิต	
การใช้ประโยชน์สารอินทรีย์ชีวภาพ	 และสาธิตการท�าปุ๋ยหมัก	 กิจกรรมการด�าเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการ 
ขยายผล	
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 4.2 การผลิตใช้เอง             
	 สมาชิกหลังจากที่ผลิตในกลุ่มแล้ว	ได้ด�าเนินการจัดหาวัสดุมาผลิตใช้เองในครัวเรือน	เกิดการขยายผลสู่
ครัวเรือนและชุมชน	เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง	มีความสนใจได้สอบถามพร้อมขอค�าแนะน�า	และน�าความรู้ที่
ได้ท�าการผลิตปุ๋ยหมักขึ้นเองในครัวเรือนเพื่อใช้ในพื้นที่ไร่นาของตนเอง	
	 เนื่องจากการผลิตมุ่งเน้นเพ่ือใช้ในกลุ่มและผลิตใช้ของตนเอง	 ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มทุกรายใช้ปุ๋ยหมัก	
และตระหนกัถงึการใช้ปุย๋หมกัเพือ่ปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	รกัษาสิง่แวดล้อมท�าให้ผลผลติดขีึน้	ลดต้นทนุการผลติ	และ
มีความพึงพอใจขยายผลสู่สังคมและครัวเรือนเกษตรกร

5. ผลความส�าเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ
 
5.1 สมบัติทางกายภาพ เนื้อดิน โครงสร้างดิน ก่อน / หลังด�าเนินการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
					 -	โครงสร้างของดนิในดนินาก่อนใช้ปุย๋อนิทรย์ีจะมลีกัษณะค่อนข้างแขง็กระด้างหลงัจากใช้ปุย๋อนิทรย์ีแล้ว
ดินจะเหนียวเละเป็นหล่ม
					 -	สีของดินในดินนาก่อนใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีสีอ่อนหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีสีเข้มขึ้น
5.2 ความส�าเร็จในการเผยแพร่
	 -	ด้านเศรษฐกิจ	ต้นทนุการผลติลดลง	เกษตรกรมรีายได้เพิม่มากขึน้	เศรษฐกจิชมุชนแขง็แกร่ง	เกษตรกร
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	ภาระหนี้สินจะค่อยๆหมดไป
	 -	ด้านสังคม	เกิดความรักความสามัคคี	ความรับผิดชอบ	ร่วมคิดร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา
ร่วมพัฒนาการผลติ	และช่วยเหลือสงัคมชมุชน	เยาวชนได้รบัการปลกูฝังให้รูถ้งึประโยชน์ของสารอินทรย์ีและโทษ
ของสารเคม	ีอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศตามธรรมชาติ
	 -	ด้านสิ่งแวดล้อม	ช่วยให้เกษตรกรลดการก�าจัดวัสดุเหลือใช้จากไร่นา	ด้วยวิธีเผาท�าลายซึ่งท�าให้สภาวะ
แวดล้อมเสียไป	จากสิ่งไร้ค่าและสร้างปัญหาเกษตรกรสามารถประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากไร่นา	ปุ๋ย	
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รางวัลชนะเลิศ 
นายประดิษฐ์ สารีค�า สพด.พิษณุโลก ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายผล มีศรี สพด.พะเยา ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นางจันท์นิภา หวานสนิท สพด.กระบี่ ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

รางวัลชนะเลิศ
หมอดินอาสาดีเด่นส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
- นายมนัส พุ่มมะปราง สพด.สุพรรณบุรี
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
- ร้อยตรีสุรชัย บุญคง สพด.ปราจีนบุร ี
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดิเขต 3
- นายโกศล หมายทอง สพด.สุรินทร์
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
- นายบัวผัน กุนรา สพด.ศรีสะเกษ
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
- นายเอกภักดิ์ บุญแต่ง สพด.มหาสารคาม
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
- นายทองดี อินต๊ะ สพด.ล�าพูน
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
- นายผล มีศร ี สพด.พะเยา
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
- นายประดิษฐ์ สารีค�า สพด.พิษณุโลก
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
-	นายเฉลิม	พีรี	สพด.ก�าแพงเพชร
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
- นายขวัญชัย โค้วปรีชา สพด.ประจวบคีรีขันธ์
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
- นางจันท์นิภา หวานสนิท สพด.กระบี่
หมอดินอาสาดีเด่น ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
- นายสมบูรณ์ เพชรดี สพด.ตรัง

หมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา 6 สาขา

ชนะเลิศสาขาการอนุรักษ์ดินและน�้า
- นางสังวาลย์ โจมทา สพด.ขอนแก่น 
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
- นายส�าเริง เค้าอ้น สพด.อุตรดิตถ์
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ชนะเลิศสาขาหญ้าแฝก
- นายวิชัย ทวยหา สพด.ระนอง
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ชนะเลิศสาขาพืชปุ๋ยสด
- นายเผชิญ ลักขษร สพด.สุรินทร์
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ชนะเลิศสาขาการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก
- นายบุญตา เทียมเพ็ง สพด.เพชรบูรณ์
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ชนะเลิศสาขาการผลิตและการใช้สารสกัดชีวภาพ
- นายสุธรรม จันทร์อ่อน สพด.นครปฐม  
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ชนะเลิศสาขาการจัดท�าจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
- นายอิ่ม แก้วอัมพวา สพด.บุรีรัมย์  
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ประจ�าปี 2554
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ความเป็นมา
	 ตามที่กรมฯ	 เสนอโครงการมาตรการ	 วิธีการ
ในการป้องกันการเกิดดินถล่ม	 และการชะล้างพัง
ทลายของดินในประเทศไทย	 เพื่อขอท�าความร่วมมือ
กบัไต้หวนั	ภายใต้ความร่วมมอืด้านการเกษตรไต้หวนั-
ไทย	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท�างาน
ร่วมด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน	 ครั้งที่	 3	 โดยส�านัก
ป้องกนัภยัธรรมชาตแิละความเสีย่งทางการเกษตร	กรม
พฒันาทีด่นิ	เป็นหน่วยงานด�าเนนิงานฝ่ายไทยและ	Soil	
and	Water	 Conservation	 Bureau	 เป็นหน่วยงาน
ด�าเนินงานของไต้หวัน		 	 	 	
	 การเดินทางมาพื้นที่ศึกษาของนักวิชาการ
ไต้หวันจาก	 SWCB	 ภายใต้โครงการศึกษามาตรการ/
วิธีการป้องกันการเกิดดินถล่ม	 ระหว่างวันท่ี	 20-25	
มิถุนายน	 2554	 ในพื้นที่จังหวัดน่าน	 เชียงราย	 และ
เชียงใหม	่ประกอบด้วย

ส�านักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร

โครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่ม
และการชะล้างพังทลายของดิน ในประเทศไทย

ภายใต้คณะท�างานร่วมด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน
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	 1.	 Mr.	 Sun	 ,	 Ming-Te	 Director	 Taipei	 Branch,	 Soil	 and	 Water	
Conservation	Bureau,	Council	of	Agriculture
	 2.	Mrs.	Chen,	Mei-Chen	Senior	Engineer,	Soil	and	Water	Conservation	
Bureau,	Council	of	Agriculture
	 3.	Mr.	Kuo,	Jui-Ming	Engineer	Adjunct	Chief,	Tainan	Branch,	Soil	and	
Water	Conservation	Bureau,	Council	of	Agriculture
	 4.	Mr.	Su,	Miau-Bin	Professor,	Chung-Hsing	University
	 5.	Mr.	Hsu,	Chung-Li	Associate	Professor,	National	Pingtung	University	
of	Science	and	Technology
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	 ในการเดนิทางมาศกึษาพืน้ทีค่รัง้นีท้าง	SWCB	จากไต้หวนัได้ให้
ค�าแนะน�าในเรือ่งการป้องกนัดนิถล่มและการชะล้างพงัทลายของดนิกบั
เจ้าหน้าทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	นอกจากนีไ้ด้มกีารแลกเปลีย่น
แนวความคิด	ตลอดจนวิธีการในการป้องกนัดนิถล่มกบัผูน้�าชุมชนและ
ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
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โครงการการวางแผนพัฒนาและแนวทางการใช้
ประโยชน์บนพื้นที่ดินดานของประเทศไทย

ส�านักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร

	 ดินดาน	หรือ	ชั้นดาน	หมายถึง	ชั้นดินที่อัดตัว
กันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับ
ตัวกันแน่นทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไช
ของรากพืช	การไหลซึมของน�้าและอากาศ	โดยการอัด
ตัวแน่นของอนุภาคดินนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีน�้าหนักกดทับ
หรือมีแรงมากระท�าบนพ้ืนผิวดิน	 ท�าให้โครงสร้างของ
ดินเปลี่ยนแปลง	 เม็ดดินถูกท�าลาย	 ขนาดและจ�านวน
ช่องว่างระหว่างอนุภาคดินมีขนาดเล็กลงและจ�านวน
ลดลงท�าให้การจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาคดินชิดกัน
และแน่นมากขึ้น	 ดินมีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชและรากพืช	 น�้าและอากาศไหลซึม
ลงสู่ดินได้ยาก	จึงท�าให้ผลผลิตที่ได้ลดลงหรือได้ไม่คุ้ม
ค่ากับการลงทุน	
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ชนิดของชั้นดาน  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
	 1.ชัน้ดานแขง็	เป็นชัน้ดนิทีม่กีารเชือ่มตวักนัแน่น
ทึบและแข็ง	เกิดขึ้นโดยการยึดเกาะกันระหว่างอนุภาค
ของเม็ดดินกับสารเชื่อมต่างๆ	 ที่มีอยู่ในดิน	 สารเชื่อม
เหล่านี้มีหลายชนิด	 และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออก
ไปตามชนิดของสารเชื่อม	เช่น	ซิลิกา	เหล็ก	แคลเซียม
คาร์บอเนต	และอินทรียวัตถุ
	 2.ชัน้ดานเปราะ		เป็นชัน้ดานทีม่คีวามหนาแน่น
สูงกว่าชั้นดินบนและชั้นดินล่าง	 และมีปริมาณอินทรีย
วัตถุต�า่	 เช่น	ชั้นดานดินเหนียว,	ชั้นดานไถพรวน	ชั้น
ดานนีเ้กิดขึน้เนือ่งจากการอดัตวัของอนภุาคดนิเหนยีว	
อนุภาคทรายแป้ง	 ชั้นดานเปราะเป็นชั้นที่มีการเชื่อม
ยึดหรือจับตัวกันแน่นเมื่อแห้ง	และจะเปราะเมื่อชื้น	ซึ่ง
ความแขง็และเปราะของช้ันดานแตกต่างกนัออกไปขึน้
อยู่กับกระบวนการยึดตัวเชิงกายภาพของอนุภาคดิน		
มักพบชั้นดานเปราะในดินที่มีการเคลื่อนที่ของน�้าใน
หน้าตัดดิน	ชั้นที่มีการชะล้างหรือชั้นที่มีการสะสมของ
อนุภาคดินต่างๆ	 ซึ่งชั้นดานเหล่านี้จ�ากัดการไหลซึม
ผ่านของน�้าและอากาศท�าให้น�้าซึมผ่านได้ช้ามากและ
ยังจ�ากัดการชอนไชของรากพืช	 ชั้นดานนี้พบได้ในดิน
ทั่วๆไป	และดินที่มีการเพาะปลูกพืชอย่างต่อเนื่องโดย
มีการไถพรวนดินที่ระดับความลึกเดิมในทุกๆ	ปี

	 แม้ว่าดินที่มีชั้นดานจะเป็นดินที่มีปัญหาแต่
เนื่องจากพื้นที่การเกษตรมีจ�านวนจ�ากัดจึงท�าให้พื้นที่
เหล่านีบ้างส่วนถกูน�ามาใช้ในการปลกูพชื	เช่น	ข้าวโพด	
อ้อย	 มันส�าปะหลัง	 และพืชอื่น	 ๆ	 ดังนั้นจึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาหาแนวทางและ
รูปแบบในการจัดการดินท่ีมีชั้นดานท่ีเหมาะสม	 เพื่อ
เป็นแนวทางและทางเลอืกให้แก่เกษตรกรในการจดัการ
พื้นที่ดินที่มีชั้นดานของตนเอง	ให้สามารถเพิ่มผลผลิต
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	คุ้มค่าแก่การลงทุน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่
ให้เกิดพื้นที่ดินดานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	 โครงการนี้
จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่ดินดานของ
ประเทศไทยให้มคีวามถกูต้องและเป็นปัจจบุนั	โดยเริม่
ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551-2554	ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งประเทศไทย	พร้อมทั้งศึกษา	วิเคราะห	์รูปแบบ
การจัดการดินดานและแนวทางการใช้ประโยชน์บน
พื้นที่ดินดานที่เหมาะสม	
	 การจดัท�าแผนทีด่นิทีม่ชีัน้ดานของประเทศไทย	
จะประเมินพื้นที่จากฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินและชุดดิน	
ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของดิน	 เช่น	 ค่าความหนา
แน่นรวมของดิน	 ลักษณะเนื้อดิน	 โครงสร้างดิน	 และ
ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ที	่และมกีารวเิคราะห์
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ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยรีะบบภูมสิารสนเทศ	(GIS)	ซึง่เป็น
เครือ่งมอืในการสร้างและซ้อนทบัชัน้ข้อมลูแผนทีร่่วมกบั
การตรวจสอบค่าความหนาแน่นของดินตัวแทนในพื้นที่
จริง	
	 ข้อมูลแผนที่ดินที่มีชั้นดานของประเทศไทยที่ได้	
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนและการจัดการดิน
ท่ีเหมาะสมส�าหรับการปลูกพืชในดินที่พบชั้นดาน	 เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในการผลิต
พืชบนพื้นที่ดินที่มีชั้นดานต่อไป	เช่น	การจัดการดินโดย
การไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช	 รวมถึงการ
ปรบัปรงุบ�ารงุดนิดนิเพือ่ลดความแน่นทบึของดนิในพืน้ที่
เพาะปลูกเป็นต้น
	 ส�านกัป้องกนัภยัธรรมชาตแิละความเสีย่งทางการ
เกษตร
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ผลการปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ประจ�าปี 2554 ของประเทศไทย

นโยบายเศรษฐกิจ
แผนงาน		ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลติที	่2		:		เกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
	 -	ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	 	
	 ทดแทนสารเคมี

กิจกรรมหลักที่  6 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ
	 -	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ	 	
	 ราชด�าริ	14	โครงการ	8,454	ไร่

โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด�าริ บ้านแม่ปาง
ใหญ่ บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย พื้นที่ด�าเนินการ 
800 ไร่
	 -	ส�ารวจจัดท�าแผนที่ขอบเขตและวางแผนการ		
	 ใช้ที่ดิน	300	ไร่
	 -	จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�า้	200	ไร่
	 -	สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	100	ไร่
	 -	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	400	ไร่
	 -	สาธิตการท�าและการปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์		
	 น�้า	100	ไร่

โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.ขุนยวม 
บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม พื้นที่ด�าเนินการ 900 ไร่
	 -	ส�ารวจจัดท�าแผนที่ขอบเขตและวางแผนการ		
	 ใช้ที่ดิน	400	ไร่
	 -	จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�า้	300	ไร่
	 -	สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	100	ไร่
	 -	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	400	ไร่
	 -	สาธิตการท�าและการปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์		
	 น�้า	100	ไร่
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โครงการพัฒนาที่ดินอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จ.แม่ฮ่องสอน บ้านไม้ซางหนาม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 
พื้นที่ด�าเนินการ 900 ไร่
-	 ส�ารวจจัดท�าแผนท่ีขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน	
400	ไร่
-	จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	300	ไร่
-	สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	100	ไร่
-	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	400	ไร่
-	สาธติการท�าและการปุย๋หมกัและปุย๋อนิทรย์ีน�า้	100	ไร่
โครงการจัดต้ังหมูบ้่านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอ	ูบ้าน
แม่ส่วยอู		ต.ผาบ่อง		อ.เมือง			พื้นที่ด�าเนินการ		700	ไร่
-	 ส�ารวจจัดท�าแผนท่ีขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน	
200	ไร่
-	จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�า้	100	ไร่
-	สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	100	ไร่
-	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	400	ไร่
-	สาธติการท�าและการปุย๋หมกัและปุย๋อนิทรย์ีน�า้	100	ไร่
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สวนผสม 1 ไร่   (ปลูกพืชชนิดต่างๆ ไม่ต�่ากว่า 80 ชนิด)

นายอุเทน ชื่นหมี้ หมอดินอาสาประจ�าต�าบลไม้งาม
อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก
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ผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2554

ข้อมูลส่วนบุคคล
- ที่อยู่  140/1		บ้านวังม่วง		หมู่ที่	5		ต�าบลไม้งาม

	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก

- การศึกษา ประถมศึกษาปีที่	4

- อายุปัจจุบัน 54	ปี

- สถานภาพ สมรส	:	นางสุวรรณ		ชื่นหมี้		มีบุตร	3	คน

- อาชีพการเกษตร

- นาข้าว	13	ไร่



เลี้ยงปลาดุก จ�านวน 4,000 ตัว
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เลี้ยงหมูหลุม 10 ตัว
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โครงการพัฒนาแหล่งน�า้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
	 การเตรยีมข้อมลู	และการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานเบือ้ง
ต้นในการวางแผนและวิเคราะห์โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าของส�านัก
วศิวกรรมเพือ่การพฒันาทีด่นิ	(สวพ.)	เป็นขัน้ตอนการท�างานต้นๆ	ทีส่�าคญัขัน้ตอนหน่ึงในหลาย
ขัน้ตอนในการท�างานของ	สวพ.	กล่าวคอืการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ดนิและ
น�า้	จะขบัเคลือ่นและด�าเนนิการก่อสร้างงานพฒันาแหล่งน�า้ได้ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ
ได้ต้องทราบถึงข้อมูลรายละเอียดหลักเบื้องต้นของงานอย่างถูกต้องก่อนการด�าเนินงาน	 เช่น	
ข้อมูลที่ตั้งของโครงการ	(บ้าน,	หมู่,	ต�าบล,	อ�าเภอ	และจังหวัด)	ข้อมูลค่าพิกัดจากระบบส�ารวจ
หาต�าแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม	(GPS)	ของโครงการ	ข้อมูลลักษณะโครงการ	เป็นต้น	

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Earth
เพื่อเตรียมวางแผนการด�าเนินงานเบื้องต้น

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลและรายละเอียดของโครงการงานพัฒนาแหล่งน�า้ฯ ปีงบประมาณ 2555

           ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน



กรมพัฒนาที่ดิน 99รายงานประจำาปี 2554

รูปที่ 2 แผนผังกระบวนการงานวางแผนและวิเคราะห์
โครงการ และกระบวนการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
	 การเตรยีมแผนการด�าเนนิงานโครงการพฒันา
แหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าของ	 สวพ.	 ต้องมี
การศกึษาเรือ่งเดมิ	(ความเป็นมาของโครงการ)	เพ่ือจดั
เตรียมข้อมูล	ก�าหนดเป้าหมาย	พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการ	 และเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อประกอบ
การวางแผนของโครงการ	พร้อมทัง้วเิคราะห์เป้าหมาย	
และวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน	 เหมาะสม
กับพื้นที่	ส�าคัญที่สุดต้องตอบสนอง	และตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรหรือราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยเอกสารเรื่องเดิมมีดังนี้													
	 -นโยบายรัฐบาล
	 -แผนงานของกระทรวงฯ	,	กรมฯ
	 -การร้องขอของราษฎร
	 -อื่น	 ๆข้อมูลต่างๆ	 เพื่อประกอบการศึกษา
โครงการ	เช่น	ข้อมูลอุตุนิยม	ข้อมูลอุทกวิทยา	ข้อมูล
การใช้ทีด่นิ	(Landuse)	แผนที	่1:50000	แผนที	่1:10000	
แผนที่	1:4000	เป็นต้น

	 การรวบรวมข้อมูลรายละเอียด	 การเตรียมข้อมูล	 และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวใช้
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ	เพื่อใช้ในการด�าเนินงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าเบื้องต้นของส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน	 (สวพ.)	 เนื่องจาก
ข้อมูลชดุดงักล่าวเป็นข้อมลูทีม่าจากทัว่ประเทศทัง้	12	เขตส�านกังานพฒันาทีด่นิ	ท�าให้มปีรมิาณข้อมลูมาก	และ
หลากหลายแตกต่างกนัไปแล้วแต่ลกัษณะการเกบ็ข้อมลูของแต่ละหน่วยงาน	จากเหตผุลดงักล่าว	สวพ.	ได้มกีาร
รเิริม่ปรบัปรงุ	พฒันาระบบงานวางแผนและวเิคราะห์โครงการ	งานงบประมาณ	และงานข้อมลูสารสนเทศในการ
ด�าเนินการก่อสร้างโครงการงานพัฒนาแหล่งน�า้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลรายละเอียด	
การจดัล�าดบัความส�าคญัของข้อมลู	การจดัเกบ็ข้อมลู	การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ	ตลอดจนการปฏบิตังิาน
ร่วมกนัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย	เพือ่ให้งานดงักล่าวบรรลุ
เป้าประสงค์ของกรมพฒันาทีด่นิได้สะดวก	รวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพ	สวพ.	จงึได้มกีารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่ที่
มกีารใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อนมาประยกุต์ใช้โดยเฉพาะคอมพวิเตอร์	และ	อนิเตอร์เนต็	ในการเกบ็รวบรวม	ประมวล
ผลข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	และวิเคราะห์ผลตามสภาพการณ์ให้ได้ถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น	



 รูปที่ 3 หน้าจอหลัก แสดงส่วนประกอบที่ส�าคัญของ Google Earth  

โปรแกรม Google Earth จะมีส่วนประกอบที่ส�าคัญตามรายละเอียดที่แสดงใน รูปที่ 3 ดังนี้ 
	 1.	หน้าจอแสดงผล	(Active	Window)	เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลแผนที่	และเลเยอร์ต่างๆ
	 2.	หน้าต่างค้นหา	(Search	Panel)		เป็นหน้าต่างที่ใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆโดยการพิมพ์พิกัดสถานที่หรือ
ชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหาลงไป
	 3.	หน้าต่างเพลซ	(Place	Panel)	เป็นหน้าต่างทีร่วบรวมข้อมลูสถานทีต่่างๆ	ทีผู่ใ้ช้เคยได้ท�าการดาวน์โหลด	
หรือสถานที่ใหม่ที่ท�าการคลิกก็จะแสดงผลของสถานที่นั้นทันที
4.	หน้าต่างเลเยอร์	(Layer	Panel)	เป็นหน้าต่างที่รวบรวมเลเยอร์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน	ซึ่ง
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	 การน�าโปรแกรม	Google	Earth	มาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมวางแผนการด�าเนินงานเบื้อง
ต้นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนของการ
ปรับปรุง	 และพัฒนาระบบการท�างานในส�านักวิศวกรรมฯ	 โดยน�ามาช่วยในการค้นหาสถานที
ต่างๆที่เป็นที่ตั้งหัวงานของโครงการพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง	 และความสมบรูณ์ของข้อมูล

จากเอกสารข้อมูลพื้นที่ด�าเนินการของโครงการของพื้นที	่เช่น	สถานที่ตั้งหัวงานของโครงการฯ	และ
พื้นที่ผลประโยชน์ได้รับจากโครงการฯ	เป็นต้น	

	 โปรแกรม	Google	Earth	เป็นโปรแกรมทีใ่ช้งานง่าย	สะดวก	และเป็นโปรแกรมทีใ่ช้ส�าหรบัดภูาพถ่ายทาง
อากาศ	หรือการค้นหาสถานที่ต่างๆบนโลกโดยภาพที่ได้เป็นภาพจากสัญญาณดาวเทียม	พร้อมทั้งสามารถซ้อน
ภาพแผนที	่เส้นทาง	และผังเมืองทับลงในภาพถ่ายได้ด้วย	ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ที่ใช้ในโปรแกรม	Google	Earth	
คือ	Geographic	coordinate	(lat-long)	พื้นหลักฐานคือ	WGS84	และใช้	Earth	Gravity	Model	คือ	EGM96	
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมประกอบด้วย	ภาพถ่ายดาวเทียม	Landsat	7	ขนาดความละเอียดจุดภาพ		30	เมตร,	
ภาพถ่ายดาวเทียม	IKONOS	ขนาดความละเอียดจุดภาพ	1	เมตร	และภาพถ่ายดาวเทียม	QUICKBIRD	ขนาด
ความละเอียดจุดภาพ	0.6	เมตร	โดยข้อมูลภาพดาวเทียมเป็นภาพที่ถ่ายในช่วง	1-3	ปี	ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ	
(DEM)	เป็นข้อมูล	SRTM	รายละเอียดของจุดภาพเท่ากับ	30	เมตร	ความละเอียดถูกต้องแนวดิ่งประมาณ	20-30	
เมตร



เราสามารถเลือกคลิกแต่ละ	Layer	เพื่อใช้งานได้แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช	้เช่น
	 5.	ส่วนควบคมุ	(Navigation	Controls)	เป็นส่วนทีใ่ช้ควบคมุมมุมอง	ใช้มองย่อ-ขยาย	เข้าออก	เพือ่ดรูาย
ละเอยีดของสถานทีใ่นมมุมอง	ใช้เพือ่หมนุแผนไปทศิทางซ้าย	และขวา	ใช้ปรบัองศาในการมองแผนที	่ว่าจะมอง
จากมุมกี่องศา	ใช้ปรับองศาในการมองแผนที่เป็นตามปกติ	หรือระดับที่ต้องการในงานวางแผนส่วนใหญ่ใช้มอง
ในมุมมองแบบภาพจากวิวด้านบน	 (Top	 View)	 เพื่อจะได้มองเห็นภาพพื้นที่ของโครงการอย่างกว้างๆได้อย่าง
ครอบคลุม	อักษร	N	ตั้งค่าให้ตรงทิศเหนือกริด	(Grid)
	 6.	แถบแสดงสถานะ	 (Status	Bar)	 เป็นส่วนที่ใช้ในการบอกถึงจุดพิกัด	หรือต�าแหน่งต่างๆของสถานที่
รวมไปถึงระยะทางของต�าแหน่ง	
	 -	Pointer	แสดงพื้นที่จุดที่เม้าชี	้เป็นค่า	Lat	,	Lon	
	 -	Streaming	แสดงผลการดาวโหลดข้อมูลภาพ	เป็น	เปอร์เซ็นต์	
	 -	Eye	Alt	แสดงมุมมองที่อยู่สูงจากพื้นดิน	เป็น	mi(ไมล์)	,	ft	(ฟุต)	
	 -	แสดงเส้น	รุ้ง/แวง	หรือ	Lat/Lon

รูปที่ 4 แสดงการค้นหาสถานทีหาประเทศไทย ผู้ใช้พิมพ์ใส่ค�าว่า Thailand ลงไปในช่อง Fly to
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	 การวางแผนการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าโดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรม	Google	Earth	มาช่วยในการค้นหาสถานทีต่างๆที่เป็นที่ตั้งหัวงานของ
โครงการ	การค้นหาต�าแหน่ง	นอกจากการหมนุโลกเพือ่หาต�าแหน่ง	เรายงัสามารถให้โปรแกรม
ว่ิงไปทีเ่มอืงทีต้่องการได้	โดยการใส่	ชือ่เมอืง	ทีต้่องการ	ลงไปในช่อง	Fly	to	กด	Search	ถ้าใส่
ชื่อเมืองถูกต้อง	โปรแกรมจะหมุนโลกไปในต�าแหน่งนั้น	โดยอัตโนมัติในภาพด้านล่างต้องการ
หาประเทศไทย	ผู้ใช้พิมพ์ใส่ค�าว่า	Thailand	ลงไปในช่อง	Fly	to	กด	Search	โปรแกรมจะ
หมุนโลกไปในต�าแหน่งประเทศไทยโดยอัตโนมัติ	ดังรูปที่	4

รูปที่ 5 แสดงการค้นหาสถานที บ้านล�้าเจริญ ต�าบลอุดมธัญญา อ�าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

	 การค้นหาสถานทีต่างๆ	ที่เป็นที่ตั้งของที่ตั้งหัวงานของโครงการเพื่อเตรียมแผนการด�าเนินงานโครงการ	
และต้องน�ามาใช้ในการจัดท�างบประมาณงานของโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ	 มีวิธีการง่ายๆ	 เมื่อได้รับเอกสาร
ข้อมลูพ้ืนท่ีด�าเนนิการของโครงการจากหน่วยงานในพืน้ที	่ผูใ้ช้ต้องการค้นหา	ตรวจสอบ	ทีต่ัง้หวังานของโครงการ	
ยกตัวอย่าง	มีโครงการงานพัฒนาแหล่งน�า้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	ในปีงบประมาณ	2555	ที่บ้านล�้าเจริญ	หมู่	
2	ต�าบลอุดมธัญญา	อ�าเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค	์ผู้ใช้พิมพ์ใส่ค�าว่า	บ้านล�้าเจริญ	ต�าบลอุดมธัญญา	อ�าเภอ
ตากฟ้า	จงัหวดันครสวรรค์	ลงไปในช่อง	Fly	to	กด	Search	โปรแกรมจะหมนุโลกไปในต�าแหน่งทีร่ะบโุดยอตัโนมัติ	
ถ้าไม่พบก็จะระบุสถานที่ใกล้เคียงมาให้ดังตัวอย่างรูปที่	5	ระบุสถานที่ใกล้เคียงสถานที่ด�าเนินการของโครงการ
มาให้คือ	จุด	A	วัดล�้าเจริญ	ต�าบลอุดมธัญญา	อ�าเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค์
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รูปที่ 6 แสดงการเปลี่ยน พิกัด N, E เป็น พิกัด Lat, Long

รูปที่ 7 แสดงการค้นหาสถานทีของพิกัดที่เป็นที่ตั้งหัวงานของโครงการงานพัฒนาแหล่งน�า้ฯ
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รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการท�าแบบจ�าลองเสมือนจริงเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ 
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รูปที่ 8 แสดงการปักหมุดพิกัดของโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ

	 การค้นหาสถานทต่ีางๆทีเ่ป็นทีต่ัง้ของทีต่ัง้หวังานของโครงการถ้าข้อมลูมคีวามละเอยีด
มากโดยระบพุกิดัหวังานของโครงการมาให้กส็ามารถค้นหาข้อมลูสถานทีน่ัน้ได้จากพกิดัทีไ่ด้	เช่น
ข้อมูลพื้นที่ของโครงการงานพัฒนาแหล่งน�้าฯ	ที่บ้านล�้าเจริญ	หมู่	2	ต�าบลอุดมธัญญา	อ�าเภอ
ตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค	์มีพิกัดของโครงการ	3	พิกัด	ผู้ใช้สามารถหาสถานที่ตั้งของหัวงาน
ได้โดยพิมพ์พิกัดทั้ง	3	พิกัด	โดยพิมพ์เข้าไปทีละพิกัดลงไปในช่อง	Fly	to	กด	Search	โปรแกรม
จะหมุนโลกไปในต�าแหน่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ	นอกจากการค้นหา	และดูภาพถ่ายทางดาวเทียม
จาก	Google	 Earth	 แล้ว	 ผู้ใช้สามารถเก็บต�าแหน่งไว้เพื่อที่จะกลับมาดูหรือใช้งานอีกในครั้ง
ต่อ	ๆ 	ไป	เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการค้นหาต�าแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง	โดยสามารถสร้างสัญลักษณ์
ไว้ตรงต�าแหน่งที่ต้องการได้	ดังตัวอย่างรูปที	่7	และรูปที่	8	นอกเหนือจากนั้นเราสามารถบันทึก
ต�าแหน่งที่ส�าคัญและส่งไปให้บุคลากรที่ท�างานในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศได้โดยเตรียม	File	
ที่บรรจุต�าแหน่งที่น่าสนใจ	และท�าการส่ง	File	ดังกล่าวให้บุคลากรที่ท�างานในพื้นที่รับผิดชอบ
หรือท�าการส่งเป็น	e-Mail	ก็สามารถท�าได้	แต่ผู้รับข้อมูลไปจะต้องมีโปรแกรม	Google	Earth	
และพร้อมที่จะเชื่อมต่อไปยัง	 Internet	 ได้ผู้รับถึงจะสามารถรับข้อมูล	และเปิดใช้งาน	 File	ที่
บรรจุต�าแหน่งของงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ	ของผู้ส่งได้อย่างสมบูรณ์



	 การด�าเนินงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	การท�าแผนการด�าเนินงานโครงการพัฒนา
แหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 	 ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
กรมพัฒนาที่ดินได้สะดวก	และรวดเร็วอย่างประสิทธิภาพได้นั้น	การท�างานจากส่วนกลาง	และส่วน
พืน้ทีห่น้างานต้องท�างานประสานร่วม	มกีารรบัและส่งข้อมลูจากพืน้ทีห่น้างานและส่วนกลางได้เป็นอย่าง
มีระบบ	และต้องมีความเข้าใจในข้อมูลเชิงพื้นที่ตรงกันเนื่องจากข้อมูลที่มีทั้ง	12	เขตส�านักงานพัฒนาที่ดินทั่ว
ท้ังประเทศมจี�านวนมาก	และหลากหลาย	การน�าเทคโนโลยอีย่างง่ายๆ	มค่ีาใช้จ่ายไม่มากเพือ่การตรวจสอบความ
ถูกต้อง	 และความสมบรูณ์ของข้อมูลจากเอกสารข้อมูลพื้นที่ด�าเนินการของโครงการในพื้นที่ที่ต้องน�ามาใช้ในการ
ด�าเนินงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 การท�าแผนการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน�้า		ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนา	และปรับปรุงกระบวนการงานวางแผนและวิเคราะห์
โครงการ	และกระบวนการงานงบประมาณงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ	ของส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน	
ให้มีความสะดวก	รวดเร็ว	บรรลุตามเป้าประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 การพัฒนากระบวนการท�างานต่างๆ	 ใน	 สวพ.	 ถ้ามีการพัฒนาระบบการท�างาน	 และบุคลากรในด้าน
วิศวกรรม	ด้านเทคโนโลยกีารส�ารวจ	ด้านการออกแบบ	และด้านภมูสิารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง	ในอนาคต	สวพ.	อาจ
มีการท�าแบบจ�าลองอาคารเสมือนจริงของโครงการก่อสร้างไปประมวลผลในระบบอินเตอร์เน็ต	 สามารถน�าเสนอ
ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ	 2	 มิติและ	 3	 มิติ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถคัดแยกและแสดงผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเรว็	เช่น	การแบ่งแยกลกัษณะโครงการแต่ละประเภท	การรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างด้วยภาพและ
สือ่ทีเ่ข้าใจง่าย	อกีท้ังยงัสามารถเชือ่มโยงและแสดงผลข้อมลูกบัเอกสารอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องเช่น	รหสัโครงการของงาน
พัฒนาแหล่งน�า้ฯ	หมายเลขกรรมสทิธิ	์เลขทีบ้่าน	ชือ่เกษตรกรเจ้าของทีด่นิ	ประเภทของการท�าเกษตรกรรม	เป็นต้น	
พร้อมทั้งสามารถสร้างแบบจ�าลองอาคาร	 3	 มิติ	 ของโครงการ	 โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจสามารถเลือกชมงาน
ในโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน�้าของ	 สวพ.	 ได้อย่างอิสระ	 เป็นประโยชน์ส�าหรับการน�าเสนอผลงานใน
ที่ประชุมเพื่อก�าหนดทิศทางการบริหารงานโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน�้าให้แล้วเสร็จทันตามเวลา	 หรือ
ประยกุต์ใช้กับการปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธภิาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานในส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินได้อย่างสูงสุด

	 	 	 	 	 	 	 	 				วีระพงษ์	พิกุลประยงค์
	 	 	 	 	 	 	 	 				วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนวางโครงการ	ส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ล�าดับที่	120	โครงการสระเก็บน�้า	บ้านล�้าเจริญ	หมูที่	2	ต�าบลอุดมธัญญา

อ�าเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค์
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	 การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกทีม่แีนวโน้มท�าให้เกดิสภาวะอณุหภมูขิองโลกสงูขึน้	ฝนตกบรเิวณใดบรเิวณ
หน่ึงเป็นปรมิาณมากในระยะเวลาส้ัน	การกระจายตวัของฝนน้อยลง	ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อการเกดิปัญหาดนิ
เค็มในภาคตะวันออกเฉียง	ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ผลิตข้าว	พืชอาหารที่ส�าคัญของไทย			
ข ้อมูลการแพร ่กระจายของคราบเกลือในระยะที่ผ ่านมาส่วนมากเป ็นการบันทึกไว ้ในลักษณะของ
ขอบเขต(Boundary)	 ขาดการบันทึก	 ณ	 จุดต่างๆไว้	 ซึ่งในการส�ารวจและท�าแผนท่ีพร้อมทั้งการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับความเค็มของดิน	ปฏิกิริยาดิน	สภาพการใช้ที่ดินในช่วงปัจจุบัน		ณ	จุดต่างๆที่บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์
ไว้อย่างชัดเจนครั้งนี้	 จะช่วยให้การติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือ	 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ส�าหรับก�าหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	
		 ในปีงบประมาณปี	2554	ส�านกัส�ารวจและวจิยัทรพัยากรดนิ	ได้ด�าเนนิการใน	2	ลุม่น�า้	คอืลุม่น�้าชส่ีวนที่	4	
ครอบคลุมพื้นที	่3,247,259	ไร่	อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม	กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	และลุ่มน�้าล�าน�้าล�าคันฉู	ครอบคลุม
พื้นที	่1,086,922	ไร่	อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา	และชัยภูมิ
	 ข้อมลูการแพร่กระจายของคราบเกลอืในลุม่น�้าชส่ีวนที่	4	มกีารเจาะส�ารวจทัง้หมด	31	แนวตดัขวาง	มจีดุ
เจาะทัง้หมด	165	จุดมจี�านวนตวัอย่างดนิ	1,058	ตวัอย่าง	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัข้อมลูปี	พศ.	2547	มกีารเปลีย่นแปลง
ของคราบเกลือในทิศทางที่เลวลงประมาณ	5.94	เปอร์เซนต์		เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น	8.67	เปอร์เซนต์	และ

การส�ารวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศบริเวณลุ่มน�้าชีส่วนที่ 4 และลุ่มน�้าล�าคันฉู

ส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน
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ไม่เปลี่ยนแปลง	78.00	เปอร์เซนต์		ส่วนในลุ่มน�้าล�าน�้า
ล�าคันฉู		มีการเจาะส�ารวจทั้งหมด	25	แนวตัดขวาง	มี
จุดเจาะทั้งหมด	 205	 จุด	มีจ�านวนตัวอย่างดิน	 1,447	
ตัวอย่าง	เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี	พศ.	2548	มีการ
เปลีย่นแปลงของคราบเกลอืในทศิทางทีเ่ลวลงประมาณ	
5.61	 เปอร์เซนต์	 เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น	 1.97	
เปอร์เซนต	์และไม่เปลี่ยนแปลง	82.49	เปอร์เซ็นต์	ซึ่ง
ข้อมูลของการติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือ
ของทั้งสองลุ่มน�้านี้มีทั้งแบบรายงานและในลักษณะที่
สามารถเรียกดูได้สะดวกในระบบดิจิทอล
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	 ในอดีตที่ผ่านมา	การส�ารวจจ�าแนกดิน	จัดท�าแผนที่ดิน	และรายงาน	กว่าจะเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ	หรือ
จังหวัดหนึ่งๆ	ต้องใช้งบประมาณ	ก�าลังคน	รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนจ�านวนมาก	ช่วงเวลาส�ารวจดินได้	พบเจอ
กับเกษตรกร	หรือชาวบ้านตลอดเวลา	ค�าถามที่มักจะได้ยินบ่อยๆคือ	ดินดีไหม	ใส่ปุ๋ยอะไรดี	ปลูกพืชชนิดไหน
จงึเหมาะสม	ค�าตอบท่ีบอกไปกจ็ะแนะน�าการใช้ประโยชน์ดนิอย่างกว้าง	ๆ 	เนือ่งจากการส�ารวจยงัไม่สมบรูณ์	ให้
สอบถามกับสถานพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้น	 หรือหน่วยงานราชการ	 4	 กระทรวงหลักที่เคยร่วมมือจัดการฝึกอบรม

แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google มาตราส่วน 1:25,000
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ให้ข้าราชการ	ผู้น�าเกษตรกร	ได้รู้จักแผนที่ดิน	การใช้ประโยชน์ดิน	โดยคาดหวังว่าเมื่อได้รับความรู	้ก็จะน�าไป
เผยแพร่ให้บุคคลอื่นๆในท้องที่ผู้เข้าอบรมอาศัยอยู่	แต่โดยความเป็นจริงแล้วผลส�าเร็จของงานนั้นน้อยมาก	บาง
ปีขาดงบประมาณก็ไม่มีการฝึกอบรมหรือนโยบายเปลี่ยนท�าให้ยกเลิกไป	 การใช้แผนที่ดินส่วนใหญ่จึงมาจาก
หน่วยงานราชการเพื่อเสนองบประมาณโครงการต่างๆ	จนกระทั่ง	มีแนวคิดเกิดขึ้น	ว่าท�าอย่างไรจะให้ทุกหน่วย
งาน	เกษตรกร	บุคคลทั่วไป	สามารถสืบหาข้อมูลดิน	เช่น	กลุ่มชุดดิน	ชุดดิน	ปลูกพืชแบบไหน	โดยมีเป้าหมาย
ที่บุคคลเหล่านั้นต้องท�าได้ไม่ยุ่งยาก	ไม่ว่าจะอยู่บริเวณใดบนพื้นโลก	เพียงแต่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได	้
	 ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยก้ีาวหน้าไปมาก	สือ่ทีค่นเชือ่มเข้าถงึกนัมากทีส่ดุคอือนิเตอร์เนต็	โดย
มีข้อมูลหลากหลายในรูปดิจิตอลเป็นจ�านวนล้านๆให้ผู้สนใจสืบค้น	Google	เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่ให้บริการ
ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ	ไม่ว่าจะเป็น	การค้นหาwebsite	การสืบหาค�า	การแปลภาษาที่รองรับหลายภาษารวมทั้ง
ภาษาไทย	เครือข่ายสังคม(Social	network)	แต่บริการอย่างหนึ่งที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของกรมพัฒนาที่ดินก็คือ	
บรกิารแผนทีแ่ละแหล่งข้อมลู	แล้วยงัอนญุาตให้น�าข้อมลูทีม่อียูข่องหน่วยงานต่างๆไปซ้อนทบับนแผนทีG่oogle	
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	เพยีงแต่จดัท�าเป็นwebsiteของตวัเองให้บรกิารเท่านัน้เอง	โดยทีแ่ผนทีG่oogleดงักล่าวมจีดุ
พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์(Geo	reference)คลาดเคลื่อนน้อยมาก	มีขอบเขตจังหวัด	อ�าเภอ	ประเทศ	เส้นถนน	
แม่น�า้	คลองชลประทาน	อืน่ๆ	ละเอยีดถึงระดบัในไร่นา	นอกจากนีย้งัสามารถปรบัเปลีย่นเป็นรปูแผนทีด่าวเทยีม	
ขยายเข้าและขยายออกจนเห็นแปลงนา	หรือดูในแบบสูงต�่าทางภูมิศาสตร์(Terrain)ก็ได้แนวคิดอีกรูปแบบ
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	 	 ส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	มีข้อมูลดินจ�านวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นแผนที่
ชุดดิน	แผนที่กลุ่มชุดดิน	 (มาตราส่วนก็มีหลากหลาย	 เช่น	1:100,000	จนลงไปถึงระดับ	1:25,000)	คุณสมบัติ
ดิน	 ค่าวิเคราะห์ดิน	 ค�าแนะน�าการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และ	 โครงการย่อยๆอีกหลากหลายโครงการ	 ซึ่งก็ได้แต่
พิมพ์แขวนแสดงตามข้างฝาผนัง	หรือมีประโยชน์เมื่อมีหน่วยงานขอมา	นับว่าเป็นโอกาสดีเมื่อ	Google	เปิดให้
บรกิารด้านแผนทีแ่ละภาพดาวเทยีม	ส�านกัส�ารวจและวิจยัทรพัยากรดนิ	จงึได้จดัท�าแผนท่ีกลุม่ชดุดนิบนGoogle	
มาตราส่วน	1:25,000	เพือ่วางบนแผนที	่Google	โดยจะจดัท�าให้ครบทกุภาคของประเทศ	เป็นข้อมลูพืน้ฐานของ
ดินในประเทศไทย	ให้ค้นหาข้อมูลได้ไม่ว่าอยู่บริเวณใดบนพื้นโลก	เพียงแต่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได	้รวมทั้ง
จะมีข้อมูลดินประกอบไปกับแผนที่กลุ่มชุดดินที่น�าเสนอทันที
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	 แผนที่กลุ่มชุดดินบนGoogle	 มาตราส่วน	 1:25,000	 น�าเสนอในweb	 site	 ของกรม
พัฒนาที่ดิน(	 HYPERLINK	 “http://www.ldd.go.th”	 www.ldd.go.th)	 หรือในส่วน	 web	 site	
ย่อย	ส�านกัส�ารวจและวจิยัทรพัยากรดิน(	HYPERLINK	“http://oss101.ldd.go.th/INDEX.htm)	เป็น”	
http://oss101.ldd.go.th/INDEX.htm)	 เป็นการน�าแผนที่กลุ่มชุดดิน	 มาตราส่วน	 1:25,000	 ซึ่งอยู่ใน
รูปshape	files	ของpolygonกลุ่มชุดดิน	มีจุดพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์(Geo	reference)	จัดท�าด้วยโปรแกรม
ทางภูมิสารสนเทศ	แล้วปรับรูปแบบไฟล์	และข้อมูลดินให้สอดคล้องกับระบบการแสดงผลบนแผนที่ของGoogle	
ผูส้นใจสามารถเข้าดจูากหน้าwebsiteดงักล่าว	โดยแยกเป็นภาคต่างๆของประเทศไทย(ปัจจบุนัยงัแสดงได้เพยีง
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	 แล้วเลือกจังหวัด	 อ�าเภอที่ต้องการหาข้อมูล	 เมื่อแผนที่ดินแสดง
ให้เห็นก็ซูมขยายเข้าไปตรงบริเวณที่ต้องการดู	 หากให้แสดงผลแบบภาพดาวเทียมให้คลิกที่Satellite	 และถ้า
ต้องการให้แสดงถนนและชือ่ให้คลกิตรงHybrid	เมือ่คลกิลงบนแผนทีจ่ะแสดงคณุสมบตัดินิในกรอบสีเ่หลีย่ม	โดย
มีหมายเลขกลุม่ชดุดนิด้านบน	และค�าอธบิายส�าคญัหลกัของกลุม่ชดุดนินัน้ๆ	บางบรเิวณอาจเป็นหน่วยเบด็เตลด็	
เช่น	หมู่บ้าน	บ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่ดัดแปลง	อื่นๆ	หากต้องการทราบข้อมูลกลุ่มชุดดินมากขึ้น	ก็คลิก	Link	ซึ่งจะ
ไปแสดงคุณสมบัติดิน	รายละเอียดชุดดิน	ลักษณะเด่น	ปัญหาของกลุ่มชุดดิน	และ	แนวทางการจัดการ	ในอีก
หน้าweb	ข้อระมัดระวังการน�าแผนที่ไปใช้ประโยชน์คือต้องค�านึงถึงมาตราส่วนด้วย	แผนที่ที่จัดท�า	 เป็นระดับ	
1:25,000	ถ้ามีการซูมขยายลงไปถึงระดับละเอียดมาก	เช่น	1:4,000	เส้นขอบเขตดินมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้	ผู้
สืบค้นต้องพิจารณา
	 จะเห็นได้ว่าแผนที่Google	นั้นมีประโยชน์มาก	แม้ว่าแผนที่ดาวเทียมมีความทันสมัยช้าไปบ้างประมาณ	
1-2	ปี	เป็นทางออกของการน�าเสนอผลงานที่อ้างอิงแผนที่ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย	ค่าใช้จ่าย	แทบจะไม่ม	ีหาก
งานไม่ได้เป็นระดบัใหญ่มาก	สนบัสนุนงานทีเ่ป็นสาธารณะได้หลากหลายนอกเหนอืจากงานส�ารวจดนิ	เช่น	พรบ.
พัฒนาที่ดิน	ขอบเขตป่าไม้	อุทยานแห่งชาติ	หรือเขตอนุรักษ์พัน	ธ์สัตว์ป่า	ลุ่มน�้าเขตพัฒนาที่ดิน	เกษตรอินทรีย์	
พื้นที่ภัยพิบัต	ิอื่นๆ	หากมองไปในอนาคตข้างหน้า	ถ้าGoogleไม่เลิก	การพัฒนา	และเมื่อความเร็วอินเตอร์เน็ต
เพิม่สงูถงึระดบัGbps	ผนวกกบักระแสของเทคโนโลย	ี3	D	ซึง่พฒันามาอย่างต่อเนือ่ง	และเครอืข่ายสงัคม(Social	
network)ที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ	รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่มี	Gps	อยู่บนchip	ถูกก�าหนดใช้เป็นมาตรฐาน	เกษตรกร
จะสามารถเปิดดูโทรศัพท์มือถือเพื่อดูข้อมูลดิน	การจัดการดิน	อยู่บนแปลงนา	ของตัวเอง	และติดต่อผ่านเครือ
ข่ายสังคมได้ทันที	 สิ่งที่ตามมาก็คือเราพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาข้อมูลดินให้มีความถูกต้อง	 ความละเอียดทาง
วิชาการลงลึกถึงระดับแปลงนา	
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อธิบดี		 	 	 	 	 	 0-2561-1954						0-2562-0313	 		dgldd@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านบริหาร	 	 	 	 0-2561-4990						0-2579-1560	 		ddga@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านวิชาการ	 	 	 	 0-2579-9532						0-2561-1959	 			ddgt@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ	 	 	 	 0-2579-1939						0-2561-3029	 		ddgo@ldd.go.th

ส�านักผู้เชี่ยวชาญ	 	 	 	 	 0-2579-7079						0-2561-2948	 		ods_1@ldd.go.th

งานตรวจสอบภายใน	 	 	 	 0-2579-2529						0-2579-2529	 		aud_1@ldd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 	 	 	 0-2579-7740						0-2579-7740	 		adg_1@ldd.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม	 	 	 	 0-2579-5128						0-2941-2227	 			ofs_1@ldd.go.th

กองการเจ้าหน้าที่	 	 	 	 	 0-2941-2608						0-2941-2142	 		psd_1@ldd.go.th

กองคลัง	 	 	 	 	 	 0-2579-2583						0-2579-8517	 f	id_1@ldd.go.th

กองช่าง	 	 	 	 	 	 0-2941-2116						0-2941-2078				egd_1@ldd.go.th

กองแผนงาน		 	 	 	 	 0-2579-1096						0-2579-0752	 			pld_1@ldd.go.th

ส�านักเทคโนโลยีการส�าารวจและท�าแผนที่	 0-2579-0904						0-2579-0934	 		osm_1@ldd.go.th

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสาร	 0-2941-2131						0-2579-7767	 			cit_1@ldd.go.th

ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	 							0-2561-3521						0-2561-3167	 		osd_1@ldd.go.th

ส�านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน	 							0-2579-2270						0-2579-1107	 			olp_1@ldd.go.th

ส�านักส�ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน	 							0-2579-5122						0-2941-1924	 			oss_1@ldd.go.th

ส�านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน	 							0-2941-2924						0-2579-1565					ord_1@ldd.go.th

ส�านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 	 0-2579-5214		 					-		 					ofi	fif	i_1@ldd.go.th

การพัฒนาที่ดิน

ส�านักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง	 0-2579-2219						0-2579-9162					onr_1@ldd.go.th

ทางการเกษตร

ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	 	 	 0-2579-2875						0-2579-2875	 		osb_1@ldd.go.th

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900โทร. 1760 http://www.ldd.go.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก	 	 	 0-2941-2724						0-2562-5111	 				irv_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	1	(ปทุมธานี)	 	 0-2577-3371						0-2577-1141	 		r01_2@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	(ชลบุรี)	 	 038-351-409-10			038-351-617	 		r02_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	3	(นครราชสีมา)	 044-371-354						044-371-432	 			r03_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	4	(อุบลราชธานี)	 045-333-669						045-355-416	 	r04_1@ldd.go.th		

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	5	(ขอนแก่น)	 	 043-246-667						043-243-913	 		r05_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	6	(เชียงใหม่)	 	 053-121-167						053-121-000	 		r06_2@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 053-121-176	

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	7	(น่าน)	 	 054-774-509						054-771-664					r07_1@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 054-771-588																								r07_2@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	8	(พิษณุโลก)		 055-321-253						055-321-255	 		r08_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	9	(นครสวรรค์)	 056-881-247						056-881-241	 		r09_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	10	(ราชบุรี)	 	 032-373-515-7				032-373-515-6			lddre10@ldd.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					gmail.com

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	11	(สุราษฎร์ธานี)	 077-311-110						077-312-732	 		r11_1@ldd.go.th

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	12	(สงขลา)	 	 074-330-235						074-302-237	 		r12_1@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน		 	 038-599-105-6				038-599-117	 	ckh_1@ldd.go.th

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 	 	 073-631-033-8				073-631-034	 	cpt_1@ldd.go.th

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง						 053-890-103						053-121-173	 		cnr_1@ldd.go.th

ภาคเหนือ

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ	ตาม			 	 	 032-571-138						032-528-015	 		r10_8@ldd.go.th

พระราชประสงค	์(หนองพลับ-กลัดหลวง)	

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง	 	 080-656-6591					032-528-015				r10_9@ldd.go.th

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน		 	 	 032-226-744						032-226-744	 	r10_10@ldd.go.th

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม	

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี		 	 	 0-2577-5430						0-2577-3375	 	ptm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	 	 	 037-391-298						037-391-612	 	nyk01@ldd.go.th

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน



หน่วยงาน หมายเลข
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สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี	 	 	 	 036-733-126						036-733-127	 			sri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม		 	 	 034-355-189						034-355-189	 	npt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี	 	 	 035-454-081						035-454081				spb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	 	 	 	 035-862-056-7				035-862-057				atg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท	 	 	 	 056-466-184						056-466-185	 	cnt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	 	 	 	 036-658-355-6				036-658-354	 			lri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี	 	 	 	 0-2595-0626						0-2595-0641				ntb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา	 							035-345-893						035-345-882				aya01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ	 	 	 0-2174-4002-3				0-2174-4004				smp01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี	 	 	 	 036-524-580						036-524-579				sbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร	 	 0-2453-2216						0-2453-2217	 	bkk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	 	 	 	 038-389-106						038-389-107	 	cbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว	 	 	 	 037-241-197						037-241-669	 	sko01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา	 	 	 038-531-200						038-532-029	 		cco01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง	 	 	 	 038-363-634						038-363-634				ryg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี	 	 	 	 039-491-041						038-358-628	 			cti1@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตราด	 	 	 	 039-537-218						039-599-314	 			trt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี	 	 	 037-454-106						037-454-106					pri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	 	 	 044-371-659						044-371-659	 	nma01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์	 	 	 	 044-029-334						044-605-077	 		brm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ	 	 	 	 044-124-114						044-124-114	 		cpm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์	 	 	 	 044-515-692						044-518-935	 		srn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี	 	 	 045-202-095-6				045-245-633	 	ubn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม		 	 	 042-503-586-8				042-503-588	 	npn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด	 	 	 	 043-532-532						043-532-533					ret01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร	 	 	 	 045-773-127-9				045-773-127-8			yst01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ	 		 	 045-814-642						045-814-641					ssk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร	 	 	 042-643-771-2				042-643-773	 		mdh01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ�านาจเจริญ	 	 	 045-452-885-7				045-452-887	 	anc01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น		 	 	 043-246-759						043-343-264	 		kkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี		 	 	 042-295-063						042-207-684	 	udn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม	 	 	 043-971-338						043-917-336	 		mkm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์		 	 	 043-601-054						043-601-055	 		ksn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร		 	 	 042-747-121						042-747-121	 		snk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล�าาภู	 	 	 042-311-727						042-311-674	 		nbl01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย	 	 	 042-012-535						042-012-535	 		nki01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	 	 	 	 042-023-306						042-023-307				bkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่		 	 	 053-121-171						053-121-169	 	cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน	 	 	 053-611-853						053-613-014	 	msn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน	 	 	 	 053-976-652						053-976-651	 		lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง	 	 	 	 054-269-569						054-269-570	 		lpg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน	 	 	 	 054-752-215						054-752-469	 		nan01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย		 	 	 053-706-165						053-706-165						cri01@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ต่อ	106

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่	 	 	 	 054-597-509						054-597-509	 		pre01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	 	 	 	 054-411-091						054-411-091	 	pyo01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก		 	 	 054-865-134-5				086-449-2634	 		plk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์		 	 	 055-428-295						055-428-296	 		utt01@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 055-428-036

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์	 	 	 056-736-092-4				056-736-096	 	pbn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย	 	 	 	 086-451-3783				086-451-3783	 			lei01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร	 	 	 	 056-990-034						056-990-048					pct01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์	 	 	 056-247-213						056-247-212	 		nsn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตาก	 	 	 	 055-512-299						055-512-888	 		tak01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินก�าแพงเพชร	 	 	 055-705-734						055-705-734					kpt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี		 	 	 056-982-624						056-982-624	 			uti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	 	 	 	 055-614-045-6				055-614-047	 			sti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี	 	 	 	 032-373-717-8				032-373-718					rbr01@ldd.go.th
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คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2554 กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ปรึกษา

นาย ธวัชชัย สําโรงวัฒนา  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย เกรียงศักดิ์ หงษโต  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย จรูญ ยกถาวร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย อนุสรณ จันทนโรจน  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาง ตุลญา จงสกุล  ผูอํานวยการกองแผนงาน

นาย วิรัต เรืองเลิศบุญ  ผูอํานวยการสํานักนิเทศและถายทอด

    เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท เลขานุการกรม

บรรณาธิการ

นาง ชริตา โลหจินดา  สํานักงานเลขานุการกรม

น.ส. สิริบังอร เธียรชาติอนันต สํานักงานเลขานุการกรม

ผูชวยบรรณาธิการ

นาย พจน วิจินตโสภณ   สํานักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่       ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน�องมาจากพระราชดำริ

กองคลัง        ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน�องมาจากพระราชดำริ

กองแผนงาน                                     สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด

ศูนยสารสนเทศ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร)   สำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12               สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กองแผนที่ (สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่)   สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน          

สำนักวิทยาศาสตรเพ�อการพัฒนาที่ดิน    

กองชาง

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

จัดทําโดย

สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2579-8515 โทรสาร. 0-2941-2227 E-mail : ofs_5@ldd.go.th โทรสายดวน 1760

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี	 	 	 034-564-277						034-564-277	 			kri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี	 	 	 	 032-448-377						032-448-376	 	pbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร	 	 	 034-839-265						034-839-913	 	skn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม	 	 	 034-713-882						034-713-883	 	skm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์		 	 032-602-580						032-602-580	 		pkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี	 	 	 077-274-119						077-274-120	 		sni01@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 077-288-640

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง	 	 	 	 077-840-189-90				077-840-189	 	rng01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	 	 	 	 076-461-532						076-461-532	 	pna01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช	 	 	 075-378-609						075-378-609	 		nrt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	 	 	 	 077-653-087						077-653-086	 	cpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	 	 	 	 075-618-150						075-618-153	 		kbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต	 	 	 	 076-617-245						076-352-136	 		pkt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	 	 	 	 074-477-461-3				074-477-460	 	ska01@ldd.go.tg

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	 	 	 	 074-752-076-8				074-752-077					stn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี	 	 	 	 073-340-272						073-340-343	 	ptn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	 	 	 	 073-297-025						073-297-160	 		yla01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	 	 	 	 074-681-205						074-681-205-8		plg01@ldd.go.th

	 	 	 	 	 	 	 074-682-167-8

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส		 	 	 073-538-207						073-538-208	 	nwt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	 	 	 	 075-501-059						075-501-059	 		trg01@ldd.go.th



คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2554 กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ปรึกษา

นาย ธวัชชัย สําโรงวัฒนา  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย เกรียงศักดิ์ หงษโต  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย จรูญ ยกถาวร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาย อนุสรณ จันทนโรจน  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นาง ตุลญา จงสกุล  ผูอํานวยการกองแผนงาน

นาย วิรัต เรืองเลิศบุญ  ผูอํานวยการสํานักนิเทศและถายทอด

    เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

บรรณาธิการ

นาง ชริตา โลหจินดา  สํานักงานเลขานุการกรม

น.ส. สิริบังอร เธียรชาติอนันต สํานักงานเลขานุการกรม

ผูชวยบรรณาธิการ

นาย พจน วิจินตโสภณ   สํานักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่       ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน�องมาจากพระราชดำริ

กองคลัง        ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน�องมาจากพระราชดำริ

กองแผนงาน                                     สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด

ศูนยสารสนเทศ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร)   สำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12               สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กองแผนที่ (สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่)   สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน          

สำนักวิทยาศาสตรเพ�อการพัฒนาที่ดิน    

กองชาง

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

จัดทําโดย

สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2579-8515 โทรสาร. 0-2941-2227 E-mail : ofs_5@ldd.go.th โทรสายดวน 1760
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  รายงานประจำปี 2554        กรมพัฒ
นาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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