


โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ 

กรมพัฒนาท่ีดิน กับ  

 องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต 

 สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมประมง  กรมปศุสัตว์  กรมการข้าว        
และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

 กรมชลประทาน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร และกรมปศุสัตว์ 

 มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 กรมธนารักษ์ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาท่ีดิน) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 กระทรวงคมนาคม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  กรมปศุสัตว์  กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  และสภาคณบดีสาขา
การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สํานักหอสมุด) 



 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 จังหวัดเชียงใหม่ 



ลําดับ หน่วยงาน (ระยะเวลาข้อตกลง)
วันลงนามข้อตกลง/วันส้ินสุดข้อตกลง

๑ องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต (ไม่มีกําหนด)

๑ กันยายน ๒๕๔๗/ ไม่มีกําหนด

๒ สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว

และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙/ไม่มีกําหนด
๓ กรมชลประทาน (๑๐ ปี)

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐/๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๑๐ ปี)

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สปก.
(สปก.), กรมปศุสัตว์ (ไม่มีกําหนด)

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑/ไม่มีกําหนด

โคเนื้อระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างธนาคารปุ๋ยคอก
และขยายโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เรื่องความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน

กรมพัฒนาท่ีดินจะสนับสนุนการพัฒนาท่ีดิน  แหล่งน้ําเพ่ือใช้เพ่ิม

ผลผลิต และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน

๒.พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์โคเนื้อในเขต

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สนับสนุนการกระจาย

๒.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินดีมอบสําเนาข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีได้

จัดทําข้ึน ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง  เส้นก่ึงกลางโครงข่าย

ถนนและทางรถไฟ  ตําแหน่งสถานท่ีสําคัญ  แนวเส้นทางน้ํา  

ขอบเขตแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ให้กรมพัฒนาท่ีดินใช้ประโยชน์

๑.สนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบัน

เกษตรกรในวสิาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

๒.กรมชลประทานนําข้อมูลแผนท่ีจากโครงการฯ ไปใช้แล้วยินดีจะทํา

การมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีได้จัดทําข้ึนให้กรมพัฒนาท่ีดินใช้

ประโยชน์ร่วมกัน

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

กิจกรรมความร่วมมือ

กรมพัฒนาท่ีดินและกรมสรรพสามิตตกลงให้ความร่วมมือด้านวิชาการ

 การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนการ

ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม



ลําดับ หน่วยงาน (ระยะเวลาข้อตกลง)
วันลงนามข้อตกลง/วันส้ินสุดข้อตกลง

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

กิจกรรมความร่วมมือ

กรมปศุสัตว์
สนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

หรือสหกรณ์ให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การ

สุขาภิบาลสัตว์ ให้บริการด้านพันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์ และการควบคุม

ป้องกันโรค
กรมพัฒนาท่ีดิน

๖ มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแห่ง

ประเทศไทย (๓ปี)

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ / ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

๗ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ (๕ปี)

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ / ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

๘ กรมธนารักษ์ (๑๐ปี)

๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ / ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒.กรมธนารักษ์ยินดีมอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีราชพัศดุท่ัว

ประเทศให้กรมพัฒนาท่ีดิน

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

๒.มูลนิธิฯ ยินยอมท่ีจะนําท่ีดินของมูลนิธิส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการกับ

กรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือดําเนินตามวัตถุประสงค์ร่วมกันในข้อ ๑.และจะ

ส่งเสริมให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงกับท่ีดินของมูลนิธิฯ นําท่ีดิน

ของตนเข้าร่วมโครงการ

กรมพัฒนาท่ีดินและสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ตกลงให้ความ

ร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและการพัฒนาการนําของเสียจากมูล

สัตว์ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาท่ีดิน มาใช้ใน

การจัดการทรัพยากรดิน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ระบบ

สารสนเทศเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิจัยและนักวิชาการ

ตลอดจนการประชุมสัมมนา เพ่ือขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย

ความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล

สนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาท่ีดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ตรวจสอบและให้คําแนะนํา

เก่ียวกับ ดิน น้ํา ปุ๋ยและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

๑.มูลนิธิฯ และกรมพัฒนาท่ีดิน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันท่ีจะอนุรักษ์ดิน

และน้ําฟ้ืนฟูปรับปรุงบํารุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังอย่างยั่งยืน



ลําดับ หน่วยงาน (ระยะเวลาข้อตกลง)
วันลงนามข้อตกลง/วันส้ินสุดข้อตกลง

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

กิจกรรมความร่วมมือ

๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาท่ีดิน)

และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) (๕ปี)

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ / ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

๑๐ กระทรวงคมนาคม (๑๐ปี)

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ / ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒.กระทรวงคมนาคมยินดีจําทําการมอบสิทธิการใช้ข้อมูล

TRANSPORT FGDS มาตราส่วน ๑:๒๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐

บางส่วน และสําเนาข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม มาตราส่วน

๑:๔,๐๐๐ ท่ัวประเทศท่ีกระทรวงคมนาคมทําข้ึนให้กรมพัฒนาท่ีดิน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๑๑ องค์การบริหารส่วนตําบลกระบี่น้อย ๑.กรมพัฒนาท่ีดินและองค์การบริหารส่วนตําบลกระบี่น้อยร่วมมือ
อ.เมือง จ.กระบี่ (๕ปี) กันพัฒนาด้านการพัฒนา ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ

จัดการดิน เช่น การจัดทําแบบปฏิบัติการพัฒนาการเกษตร

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ / ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระดับตําบล

๒.กรมพัฒนาท่ีดินโดย สพด.กระบี่ และหน่วยงานของ พด. ท่ี
เก่ียวข้องตกลงให้การสนับสนุนและบูรณาการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาท่ีดินทุกด้านพร้อมงบประมาณตามสภาพปัญหา
๓.อบต.กระบี่น้อย ให้ความร่วมมือในการนําแผนปฏิบัติ
กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําข้ึน เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตร
ของระดับตําบล ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณการขับเคลือนการ
การดําเนินงานกิจกรรมให้กับกลุ่มเกษตรกร ทีกรมพัฒนาทีดินจัดตัง
ในตําบล

๒.รวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาหมอดินอาสามาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ

๑.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาท่ีดินและกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการ

ส่งเสริม สร้างเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเคมีเป็นระบบ

ท่ีลดการพ่ึงพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์



ลําดับ หน่วยงาน (ระยะเวลาข้อตกลง)
วันลงนามข้อตกลง/วันส้ินสุดข้อตกลง

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

กิจกรรมความร่วมมือ

๑๒ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชะเมา ๑.กรมพัฒนาท่ีดินและองค์การบริหารส่วนตําบลเขาชะเมาร่วมมือ
 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (๕ปี) กันพัฒนาด้านการพัฒนา ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ

จัดการดิน เช่น การจัดทําแบบปฏิบัติการพัฒนาการเกษตร

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ / ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระดับตําบล

๒.กรมพัฒนาท่ีดินโดย สพด.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานของ
พด. ท่ีเก่ียวข้องตกลงให้การสนับสนุนและบูรณาการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาท่ีดินทุกด้านพร้อมงบประมาณตามสภาพปัญหา

๓.อบต.เขาชะเมา ให้ความร่วมมือในการนําแผนปฏิบัติ

กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําข้ึน เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตร
ของระดับตําบล ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนการ

การดําเนินงานกิจกรรมให้กับกลุ่มเกษตรกร ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดตั้ง

ในตําบล
๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ไม่มีกําหนด)

๒.จัดเตรียมให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ / ไม่มีกําหนด สนับสนุนสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง

หน่วยงานภาครัฐ(Government Information Network: GIN)ได้

๑๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๑๐ปี)

 ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ / ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง (๑๐ปี) กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓/๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ สหกรณ์แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยินดีมอบสําเนาข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจัดทําข้ึน ให้กรมพัฒนาท่ีดิน

ในปริมาณเทียบเคียงจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกับข้อมูลท่ี

กรมพัฒนาท่ีดินให้บริการกับกรมโยธาธิการในพ้ืนท่ีโครงการ

ท่ีจัดทําในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๓.พิจารณาหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและใช้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถทดแทนการรับส่งหนังสือ

ราชการแบบกระดาษในอนาคต

๑.ร่วมมือในการพัฒนาระบบการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยินดีมอบสําเนา

ข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจัดทําข้ึนให้กรมพัฒนาท่ีดินใช้ข้อมูลร่วมกัน
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๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กับสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

กับกรมปศุสัตว์ กับกรมประมง

กับกรมวิชาการเกษตร กับกรมการข้าว ๒.ความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรใน

กับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เครือข่ายดิจิทัลเกษตรไทย

กับกรมส่งเสริมการเกษตร

กับสภาคณบดีสาขาการเกษตร (๔ปี)

๔.ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสารสนเทศ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๕.การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

๑๗ กรมวิชาการเกษตร (๔ปี) กรมพัฒนาท่ีดินและกรมวิชาการเกษตร ตกลงให้ความร่วมมือทาง

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑ปี)

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓/๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓.หน่วยงานย่อยของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัด และหาก

ผู้ใช้บริการประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของผู้ให้บริการ ทําให้

ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายใด ๆ กรมพัฒนาท่ีดินยินดีรับผิดร่วมกับ

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถถอนสิทธิการให้บริการแก่หน่วยงานย่อยท่ีใช้

บริการรายน้ัน ๆ ได้

๓.ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่

ร่วมกันพัฒนาข้ึนในเครือข่ายความร่วมมือ

วิชาการในการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารวิชาการ 

ระบบสารสนเทศเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิจัย และ

วิชาการ วิจัยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์ ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกษตรกร หมอดินอาสา รวมทั้ง

ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี ท่ีมีความเข้มแข็ง

และมีความพร้อมเพ่ือพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน 

Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร
๑.ผู้ให้บริการตกลงให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ

กรมพัฒนาท่ีดิน จํานวนไม่เกิน 100 (หน่ึงร้อย) หน่วยงาน ตามรายช่ือท่ี กรม

พัฒนาท่ีดิน กําหนด โดยผู้ใช้บริการจะใช้บริการตามข้อเสนอใช้บริการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑ ท้ายบันทึกข้อตกลง

๒.กรมพัฒนาท่ีดิน จะจัดส่งรายช่ือหน่วยงานย่อยจํานวนไม่เกิน ๑๐๐ หน่วย 

ให้แก่ผู้ให้บริการภายในกําหนด ๑๐ วัน นับแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลง และผู้

ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๖๕๐,๐๐๐  

(หกแสนห้าหมื่น) บาทต่อปี จากกรมพัฒนาท่ีดิน

๑.ความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศผลงานวิจัยในเครือข่าย

สารสนเทศเกษตรไทย
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๑๙ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(๕ปี)

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓/๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒.สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

๕.สนับสนุนการขุดสระน้ําในแปลงเกษตรกรรม

๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๕ปี) กรมพัฒนาท่ีดินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตกลงให้มีความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การ

๙ กันยายน ๒๕๕๓/๙ กันยายน ๒๕๕๘ แลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารวิชาการ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารนิเทศ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนการ

ประชุมสัมมนาฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน
ของประเทศรวมท้ังวิจัย พัฒนาการจัดการทรัพยากรดินและน้ํา 
นําไปสู่การใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย

ครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการให้การสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้แก่
บุคลากรทังสองฝ่าย

๓.ความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาและฟ้ืนฟูความอุดม

สมบูรณ์ของดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

ทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํารวมท้ัง

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

กรมพัฒนาท่ีดินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จะทํางานร่วมกัน ดังนี้

๑.กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีจากโครงการจดัทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ คือ ข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐

หรือภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามความจําเป็นท่ีกรมพัฒนา

ท่ีดินพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคง

หรือเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพ่ือใช้เฉพาะในการ

พัฒนาแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรเป้าหมายและจัดทําโฉนดการ

พัฒนาท่ีดิน

๔.พัฒนาผู้นําชุมชน กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง

การเกษตรและองค์กรชุมชน ให้เป็นกลไกในกรขับเคลื่อนกิจกรรม

้

๖.พ้ืนท่ีดําเนินงาน จังหวัดละ ๑ แห่งภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. รวม ๗๕ แห่ง
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๒๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๕ปี)

๒๗ กันยายน ๒๕๕๓/๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๒ จังหวัดเชียงใหม่ (๕ปี)

๒๗ กันยายน ๒๕๕๓/๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการข้อมูลแผนท่ีดิน แผนท่ีการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศสี จากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กับจังหวัดเชียงใหม่  เม่ือจังหวัดเชียงใหม่นําข้อมูลแผนท่ีจาก

โครงการไปใช้แล้ว  จังหวัดเชยีงใหม่ยินดีท่ีจะมอบข้อมูลภูมิ

สารสนเทศท่ีทําข้ึนให้กับกรมพัฒนาท่ีดิน

๒.สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศสี ๑:๔,๐๐๐ และเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน

เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

๕.ให้ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท่ีดินโดยมุ่งเน้นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกงานให้แก่ 

นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมพัฒนาท่ีดิน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

๓.สนับสนุนด้านบุคลากร ในการเป็นวิทยากร และเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานด้านการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินและการใช้ท่ีดินอย่าง

เหมาะสมและยั่งยืน

๑.สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร่

เทคโนโลยีต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตรอย่าง

เหมาะสมและยั่งยืน



โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ 

กรมพัฒนาท่ีดิน กับ  

 องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต 

 สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมประมง  กรมปศุสัตว์  กรมการข้าว        
และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

 กรมชลประทาน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร และกรมปศุสัตว์ 

 มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 กรมธนารักษ์ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาท่ีดิน) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 กระทรวงคมนาคม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  กรมปศุสัตว์  กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  และสภาคณบดีสาขา
การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สํานักหอสมุด) 



 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 จังหวัดเชียงใหม่ 


























































































