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พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทาน ณ ตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ 

ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2532

“...การทำานาเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำาลังเป็นปัญหาด้วยการปล่อยน้ำาเค็ม 

ลงไรน่าและแหลง่น้ำาจนราษฎรปลกูพชืผกัไมไ่ดน้ัน้ หากจะพจิารณาจดัพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม และทำารอ่งน้ำา 

สำาหรับปล่อยน้ำาเค็มให้ระบายลงไปรวมอยู่ที่เดียวกัน ซ่ึงที่นั้นจะต้องทำาเป็นบึงหรือสระขนาดใหญ่ 

พอเพียงที่จะเก็บน้ำาเค็มที่ปล่อยมาไว้ได้ ซึ่งต่อไปอาจจะเป็นบึงน้ำาเค็มคล้ายๆ Dead Sea แห่งใหม่ 

ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ท้ังผู้ทำา นาเกลือและผู้ทำานาไร่ และน้ำาเค็มท่ีปล่อยออกไปจากนาเกลือนี้ 

เป็นน้ำาท่ีตกตะกอนจากการทำานาเกลอืมาแลว้ ดังนัน้ความเคม็จงึมไีมม่ากนกั จงึเปน็ลกัษณะน้ำากรอ่ย 

ไปรวมอยู่ในบึงน้ำาเคม็ ซ่ึงเมือ่ฝนตกมาผสม ก็จะทำาให้ความเค็มเจอืจางลงไปอกี ซ่ึงอาจหาพนัธ์ุปลา 

หรืออาจจะเป็นกุ้งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไปเลี้ยงต่อไปได้อีกด้วย...”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2535

“...ดินแข็ง เป็นดานอย่างนี้ทำาอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราปลูกหญ้าแฝกด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

เมื่อฝนตกลงมาความช้ืนจะอยู่ในดินบริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกที่ลงรากลึกโดยเฉพาะการปลูก

หญ้าแฝกตามแนวระดบัขวางทางลาดชัน แนวหญ้าแฝกก็เปรยีบเหมอืนกับกำาแพงธรรมชาตืท่ีมชีีวิต 

ที่จะช่วยหยุดย้ังการพังทลายของดิน ชะลอความเร็วของน้ำาท่ีไหลบ่า สามารถกักเก็บตะกอนดิน  

ให้เกิดหน้าดินและความช้ืนใต้ดิน เมื่อเกิดหน้าดินและดินมีความช้ืนจะปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้ 

และอีกประการหนึ่งรากของหญ้าแฝกแข็งเป็นพิเศษ อาจสามารถเจาะลงไปในดินที่แข็งเป็น 

ดินดานได้...”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2540

“...การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไป 

สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะรักษาชุ่มชื้นของผิวดิน...”
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พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2527

“...ให้มีการทดลองทำาดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำาให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว

เพ่ือนำาไปแกป้ญัหาดนิเปรีย้วให้แก่ราษฎรท่ีมปีญัหาเรือ่งนี ้ในเขตจงัหวัดนราธวิาส โดยให้ทำาโครงการ

ศึกษาทดลองในกำาหนด 2 ปี และพืชที่ทดลองควรเป็นข้าว...”
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ทรัพยากรดินมีความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาภาคการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดินร่วมแรงร่วมใจ 
และบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย 
ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

“
”
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สารจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ตลอดปี 2559 กรมพัฒนาท่ีดินดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ และนโยบายสำาคัญ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มาตรการ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

การส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร และเตรียมการ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ 

โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และการทำางานทุกระดับจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมท้ังให้ความสำาคัญ 

ต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ผลการดำาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นลักษณะการทำางานแบบเชิงรุก (Proactive Behavior)  

เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือป้องกันปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงปัจจุบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคการเกษตรต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว  

จึงมีความจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการทำางานในปัจจุบัน โดยในปีนี้กรมพัฒนาที่ดินได้สร้างผลงานสำาคัญและ 

โดดเดน่เป็นท่ีประจกัษต์อ่การพฒันาทรัพยากรดิน และภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ อาทเิช่น การกำาหนด

นโยบายและวางแผนการใช้ทีดิ่นในพืน้ทีเ่กษตรกรรม การสำารวจและจำาแนกดิน การอนรัุกษดิ์นและน้ำา และการ

ปรับปรุงบำารงุดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาทีด่นิ ข้อมลูดนิ และการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน เพื่อมุ่งพัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทิศทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน  

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ภายใต้เง่ือนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

และได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สอดคล้องและเช่ือมโยงสู่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีรณรงค์ 

ส่งเสริมให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

ความสำาเร็จท่ีผ่านมาจะเกิดข้ึนไม่ได้ หากไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ 

ในปีงบประมาณ 2559 จงึขอขอบคณุและชืน่ชมในความทุม่เทและเสยีสละแรงกายและแรงใจจากทุกท่าน และ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าความสำาเร็จที่เกิดข้ึนจะเป็นสิ่งยืนยันและเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการพัฒนาการดำาเนินงาน 

ในอนาคตของแผนการพัฒนาประเทศระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 นายสุรเดช เตียวตระกูล

 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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ผู้บริหารระดับสูง

นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำารง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

นายปราโมทย์  ยาใจ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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สารจากรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ใน ปี 2559 การดำาเนินงานของกิจกรรมตามภารกิจของกรมฯ สามารถสนับสนุนนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ของเกษตรกร ด้วยกิจกรรมท่ีมคีวามหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการและมเีป้าหมายการดำาเนนิงาน 
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะผลงานด้านวิชาการท่ีมีการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ล่วงเข้าสู่ปี 2560 มีเป้าหมายที่สำาคัญก็คือ การยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรสู่ความย่ังยืน โดยการผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ซ่ึงเปน็ช่องทางหนึง่ทีจ่ะช่วยยกระดบัฐานะทางสงัคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง
 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดปี 2559 มุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาของสภาพ
พื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) กระจายการพัฒนาลงสู่ระดับพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยการขับเคลือ่นงานพฒันาทีด่นิผา่นหมอดนิอาสา และการบรูณาการร่วมกับหนว่ยงานอืน่ เพือ่สนบัสนนุงาน
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รวมทัง้การดำาเนนิงานสนบัสนนุมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดรั้บ 
ผลกระทบจากภัยแล้ง (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา และการปรับปรุงดิน) ส่งผลให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ในผลงาน โครงการบรหิารจดัการเครอืข่ายหมอดนิอาสาแบบมีสว่นรว่ม 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำาโดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สำาหรบัเป็นตน้แบบทีด่ใีนการดำาเนนิกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกรมพฒันาทีด่นิและขยายผล 
ไปสู่พื้นที่อื่นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 นายปราโมทย์  ยาใจ 
 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

การท่ีประเทศไทยเข้าสูยุ่ค Thailand 4.0 ภาคการเกษตรจงึตอ้งเปลีย่นจากการเกษตรแบบด้ังเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี หรือที่เรียกกันว่า Smart Farming 
เกษตรกรจะต้องมีรายได้มากขึ้น บนพื้นฐานการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาด และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ในปี 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้
บรกิารข้อมลูทางระบบ online สรา้งระบบการตดิตามงานสำาหรับผูบ้ริหาร และพฒันา Mobile Application 
สำาหรับการใช้งานบน Smartphone และ Tablet ซึ่งในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินจะพัฒนาเครื่องมือ 
ในการให้คำาแนะนำาการจดัการดนิและปุย๋ร่วมกับชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ทีเ่รยีกว่า LDD Smart Model 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำาแนะนำาเกษตรกรได้อย่างแม่นยำา ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา

 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง)

นายวีรชัย  กาญจนาลัย
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยี
การสำารวจและทำาแผนที่

นายสถาพร  ใจอารีย์
ผู้อำานวยการกองสำารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน

นางอรทัย  ศุกรียพงศ์
ผู้อำานวยการสำานักวิทยาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายสมโสถติ์  ดำาเนินงาม
ผู้อำานวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน

นายอุดม  วิภาสไพสิฐ
ผู้อำานวยการสำานักวิศวกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุภาพร  จันรุ่งเรือง
ผู้อำานวยการ

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นายสมศักดิ์  สุขจันทร์
ผู้อำานวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน
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นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นางกัญญาภัค ทองจันทร์
ผู้อำานวยการกองคลัง

นางสาวอุษา ทวีแสง
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
เลขานุการกรม

นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนภูมิภาค)

นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายสามารถ เสถียรทิพย์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายถาวร มีชัย
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายภิญโญ สุวรรณชนะ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายชยุต ราชาตัน
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
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นายสมควร ณ ลำาปาง
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายประศาสน์ สุทธรารักษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายปรีชา โพธิ์ปาน
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

นายอนุวัชร  โพธินาม
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา    

เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง
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ส่วนที่ 

1

ลักษณะสำาคัญขององค์กร
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วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

Vision

To enhance soil fertility and agricultural productivity while promoting

long term sustainability based on participatory principle

พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งกำาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม  

 เพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำา การฟื้นฟู ปรับปรุงดิน  

 เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน ภายใต้กระบวนการท่ีชุมชน 

 มีส่วนร่วม 

4. พฒันาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุม่เกษตรกร ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ การพฒันาท่ีดนิ  

 เพื่อเป็นรากฐานการดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. 2554 ให้กรมพฒันาทีดิ่น 

มีภารกิจเก่ียวกับการกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่เกษตรกรรม การสำารวจและจำาแนกดิน  

การกำาหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน การควบคุมการใช้ท่ีดินบริเวณท่ีมีการใช้หรือทำาให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมี 

หรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและนำ้า การปรับปรุงบำารุงดิน การผลิตแผนที่และทำาสำามะโนที่ดิน การให้บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา สำารวจ วิเคราะห์ และจำาแนกดินเพื่อกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกำาหนด

บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำาให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด  

การกำาหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำา รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 
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3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงบำารุงดิน  

การอนุรักษ์ดินและน้ำา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

5. ศกึษา วิเคราะห์ และผลติแผนท่ีภาพถ่าย จดัทำาสำามะโนทีดิ่น และพฒันาระบบแผนท่ีฐานเพือ่เป็นข้อมลู

ในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ 

6. ถา่ยทอดผลการศกึษา ค้นคว้า วิจยั และให้บรกิารดา้นการพฒันาทีดิ่น รวมท้ังสรา้งเครอืข่ายหมอดินอาสา 

และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและ  

ในด้านอื่นๆ 

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย



รายงานประจำาปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

16

ค่านิยมองค์กร (Share Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

“THAI LDD”

	 เชื่อมั่น	สุขสันต์	สำ�เร็จ	บูรณ�ก�ร
	 เรียนรู	้พัฒน�	ปิติยินดี

 ระดับบุคคล (Individual)

ï T = Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ
ï H = Happiness คนในองค์กรทำางานอย่างมีความสุข
ï A = Accomplishment  คนในองค์กรทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ
ï I = Integration คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
ï L = Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ï D = Developing เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
ï D = Delighting เป็นองค์กรแห่งความปิติยินดี
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โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดินและกรอบอัตรากำาลัง

กรอบอัตรากำาลังคน ประจำาปีงบประมาณ 2559

อธิบดี ส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

- รองอธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบำารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสำารวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

สำานักงาน
เลขานุการกรม

กองการ
เจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

สำานักเทคโนโลยี
การสำารวจและ

ทำาแผนที่

กองเทคโนโลยี
ชีวภาพทางดิน

กองวิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการดิน

สำานัก
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

สำานักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนา

ที่ดิน

กองสำารวจดิน
และวิจัย

ทรัพยากรดิน

กองนโยบาย
และแผน
การใช้ที่ดิน

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ส่วนภูมิภาค

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ 
- ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
- ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

สถานีพัฒนาที่ดิน 
77 แห่ง

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำา

พนักงานราชการ
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กรอบอัตรากำาลังของหน่วยงานส่วนกลาง (คน)

กรอบอัตรากำาลังของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (คน)
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ê
ผลการดำาเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ 

2
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกรมพัฒน�ที่ดิน	
ต�มภ�รกิจในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ 

เป็นเงิน 25,341,112,300 ล้านบาท โดยมีภารกิจเก่ียวกับการกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม  

การสำารวจและจำาแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำา และการปรับปรุงบำารุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทิศทาง 

การใช้ประโยชนท์ีด่นิอย่างย่ังยืนบนพืน้ฐานการมสีว่นรว่ม ภายใตเ้ง่ือนไขและการเปลีย่นแปลงในมติต่ิางๆ ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ และได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศ โดยมีผลดำาเนินงานพัฒนาทรัพยากรท่ีดินและน้ำาในพื้นท่ีการเกษตรได้ 10,934,075.12 ไร่ และเกษตรกรได้รับ

การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 3,004,028 ราย โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจ 

ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

 ปีงบประมาณ แผน ผล หน่วยนับ

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
- งบประมาณ 4,247,110,900.00 3,868,387,812.26 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา 2,051,273.00 2,241,991.00 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 700,000.00 721,825.00 ราย 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
- งบประมาณ 5,337,840,700.00 5,072,158,448.11 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา . 2,063,271.00 2,180,832.00 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 700,000.00 708,181.00 ราย 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
- งบประมาณ 5,192,685,200.00 5,061,843,121.14 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา 2,049,316.00 2,148,816.00 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 5,000.00 5,043.00 ราย 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
- งบประมาณ 5,354,606,500.00 5,347,110,956.00 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา 2,048,625.00 2,120,316.00 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 700,000.00 710,705.00 ราย 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
- งบประมาณ 5,208,869,000.00 5,089,236,943.00 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา 2,209,090.00 2,242,120.12 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 778,000.00 858,274.00 ราย 

• รวมทั้งสิ้น   
- งบประมาณ 25,341,112,300.00 24,438,737,280.50 ล้านบาท
- จำานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำา 10,421,575 10,934,075.12 ไร่
- จำานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 2,883,000 3,004,028 ราย
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ จำานวน 5,208,869,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จำานวน 145,737,500 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 5,354,606,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 โดยงบประมาณที่ได้รับ 

จำาแนกเป็น งบบุคลากร 1,027,098,900 บาท งบดำาเนินงาน 1,402,986,700 บาท งบลงทุน 2,760,994,700 บาท งบอุดหนุน 

922,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น 16,866,700 บาท ประกอบด้วย 7 แผนงาน 3 ผลผลิต 9 โครงการ มีรายละเอียด ผลการ

ดำาเนินงานจำาแนกตามแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ดังนี้

1. ยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณ : เร่งรัดว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของประเทศ
1.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง และ

มะพร้าว 

กิจกรรม : การจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจที่สำาคัญ

การสำารวจวิเคราะห์จัดทำาแผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ และจัดทำาข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการกำาหนดเขตเหมาะสมสำาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

สำาคัญๆ ของประเทศ เป็นนโยบายท่ีสำาคัญของรัฐบาลและเป็นนโยบายเร่งด่วน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะต้องมีการจัดทำาแผนที่แนวเขตการใช้ที่ดิน

พืชเศรษฐกิจปีละ 5 ชนิดพืช เพื่อสนับสนุนการกำาหนดเขตการใช้ที่ดินสำาหรับพืช

เศรษฐกิจ (Zoning) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ดำาเนินกิจกรรม

การจัดทำาฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกำาหนดเขต 

การใช้ทีด่นิ การสำารวจและวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจเพือ่สนบัสนนุเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สำาหรับสินค้าเกษตรท่ีสำาคัญ (Zoning) และการสำารวจเพื่อจัดทำาเขตการใช้ที่ดิน

สำาหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง และมะพร้าว 
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1.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 1 ระบบ

ผลเชิงคุณภาพ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

กรมพัฒนาที่ดินดำาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยการสนับสนุนระบบเครือข่ายและบริการ Internet พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาฐานข้อมูลสำานักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำานวน 1 ระบบ
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1.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
1) โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำาชุมชน

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนแหล่งน้ำาชุมชนได้รับการพัฒนาฟื้นฟู จำานวน 7 แห่ง

ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำาชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : ก่อสร้างแหล่งน้ำาชุมชน

การดำาเนินโครงการแหล่งน้ำาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำาที่ดี  

โดยการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาที่มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์น้ำาและเก็บกักน้ำา โดยการ

จัดการให้น้ำาฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดินเป็นประโยชน์ในรูปของความช้ืน 

แก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหายกักเก็บน้ำาไว้ใช้ 

ในการเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำาชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการอย่าง

ครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่

การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำา มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำาให้สามารถนำาไปใช้ในเขตพื้นที่

การเกษตรทีก่ำาหนด โดยวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม มกีารจดัระบบการปลกูพชืได้โดย

กำาหนดระยะเวลาชนดิและพนัธุพ์ชืให้เหมาะสม ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนนิการในพืน้ท่ี 

7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน กำาแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช 

และพัทลุง

2) โครงการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง จำานวน 20,000 บ่อ

ผลเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถกักเก็บน้ำาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : ก่อสร้างแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำาโครงการ 

แหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำาไว้ใช้

ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมบรรเทาปัญหาภยัแลง้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาและความตอ้งการน้ำาเพือ่การเกษตรของเกษตรกรในพืน้ท่ี

นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน้ำาไปไม่ถึง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยขุดสระเก็บน้ำาประจำาไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. 

ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน

ดำาเนินการขุดสระน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน จำานวน 20,000 บ่อ 
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3) โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำาได้รับการก่อสร้าง จำานวน 166 บ่อ

ผลเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา

การพฒันาแหลง่น้ำาเพือ่การอนรุกัษดิ์นและน้ำา เป็นภารกิจหลกัทีส่ำาคัญของกรมพฒันาทีดิ่น เพือ่เก็บกักน้ำาไวใ้ช้ในช่วงฤดแูลง้ 

ในปีงบประมาณ 2559 กรมพฒันาทีด่นิไดด้ำาเนนิกิจกรรมก่อสร้างแหลง่น้ำาขนาดเลก็ ปรบัปรงุพืน้ท่ี และจดัทำาระบบสง่น้ำาในไรน่า 

เพือ่ให้เกษตรกรมนี้ำาไวใ้ชท้ำาการเกษตร โดยเฉพาะในชว่งฝนทิง้ช่วงเพือ่ลดความเสยีหายของผลผลติ เพิม่ประสทิธิภาพการอนรุกัษน์้ำา 

และรักษาความชุ่มชื้นในดิน จำานวน 166 แห่ง

1.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนา จำานวน 30,000 ไร่

ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2547 นับจากเกิดความรุนแรงของการก่อความ

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาหลักท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนและเกษตรกรโดย

ทั่วไป คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพ

การเกษตรได้ตามปกต ิตัง้แต่ปี 2548 จนถึงปัจจบัุน 

หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินยังคงมีความมุ่ง

มั่นท่ีจะปฏิบัติงานช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน

ให้เกษตรกรในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 

สามารถประกอบอาชีพทำาการเกษตรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจของพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยดำาเนินการ

ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา 

ขุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำามัน และปรับปรุง

พืน้ทีน่ารา้งเพือ่ปลกูข้าว เป็นการสง่เสริมอาชีพให้เกษตรกรในพืน้ที ่5 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์

ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการ 

ได้ 30,336.25 ไร่
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2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุง จำานวน 100,000 ไร่

ผลเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 

ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในภาคการเกษตรทัง้ในเชิงทีต้ั่งทีเ่หมาะสมสำาหรบั

เป็นแหลง่ผลติทางการเกษตรและอาหารทีส่ำาคัญของโลกหรอืการเป็นครัวโลก รวมทัง้ 

มีความได้เปรียบของที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ 

ในอนภุมูภิาคตา่งๆ เพือ่ให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมศีกัยภาพและข้อไดเ้ปรยีบ

รวมท้ังโอกาสในการผลติทางการเกษตรและอาหารซ่ึงนำาไปสูค่วามเป็นอยู่ของเกษตรกร

ในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด 

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำาโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยดำาเนินการปรับปรุง

บำารงุดินในจงัหวัดท่ีไดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงเกษตรสเีขียว (Green Agriculture City) 

จำานวน 6 เมือง คือ จังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่นในการผลิตผลไม้และพืชผักเมืองหนาว) จังหวัดศรีสะเกษ (โดดเด่นในการผลิต

ข้าว พืชผัก และผลไม้) จังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นในการผลิตผลไม้เมืองร้อนและการประมง) จังหวัดราชบุรี (โดดเด่นในการผลิต

ปศุสัตว์ และพืชผัก) จังหวัดพัทลุง (โดดเด่นในการผลิตเกษตร ผสมผสาน) และจังหวัดหนองคาย (โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรชายแดน)   

ในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการใน 6 จังหวัด โดยส่งเสริมการทำาน้ำาหมักชีวภาพได้ 100,000 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงบำารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  

ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร รณรงค์ไถกลบตอซัง ตรวจวิเคราะห์ดิน และสำารวจ การใช้สารเคมีในพื้นที่

ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ผลเชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล จำานวน 44,201,140 ไร่

ผลเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1 : 25,000 แล้วเสร็จ

ทัง้ประเทศ ในป ี2553 และแผนทีด่งักลา่วสามารถนำาไปวางแผนการใช้ทีด่นิเพือ่ความเหมาะสม 

สำาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่การนำาแผนที่กลุ่มชุดดินนี้ 

ไปขยายลงในระดับไร่นาหรือแผนท่ีระดับตำาบลต้องมีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสูง  

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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จึงมีความจำาเป็นท่ีต้องมีการปรับฐานข้อมูล

ทรัพยากรดินให้เป็นปัจจุบันอย่างมีระบบ โดยการ

ปรบัปรงุฐานข้อมลูทรพัยากรดนิเบ้ืองตน้ลงบนภาพถ่าย

ออร์โธสี ซึ่งปัจจุบันดำาเนินการในระยะที่ 3 (ปี 2558 

- 2559) ในพื้นที่ภาคกลางส่วนที่เหลือ ภาคตะวันออก 

และภาคใต้ เพื่อให้ได้ผลการดำาเนินงานที่สามารถนำา

ขอ้มลูดินมาใช้ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างครบถ้วน ทัง้ในด้านวางแผนการใช้ทีด่นิ 

ระดบัตำาบล หรือในระดบัรายแปลงของเกษตรกร และดา้นภยัพบิติัต่างๆ เช่น น้ำาทว่ม 

ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเกิดดินเค็ม รวมทั้ง ปัญหาภัยแล้ง 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลได้ในพื้นที่ 

44,201,440 ไร่ โดยการปรับปรงุฐานข้อมลูทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออรโ์ธส ี

การจัดการดินและปุ๋ยและโปรแกรมดินไทย การศึกษาดินตัวแทนหลัก สำาหรับ 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การวินจิฉัยคุณภาพและกำาลงัผลติของทรัพยากรดนิ 

สำาหรับพืชเศรษฐกิจ ปฐพีกลศาสตร์

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตามข้อมูลสถานการณ์ในปี 2550/51 พบว่า พื้นที่ปลูกฝิ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

โดยมกีารปลกูฝิน่ซ้ำาซากในพืน้ที ่9 จงัหวัดภาคเหนอื ไดแ้ก่ จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม ่

ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และกำาแพงเพชร ในจำานวนนี้เป็นพื้นที่

ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่นมากกว่า 50 ไร่ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์

ของประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน

และอยู่ในถ่ินที่ห่างไกลและทุรกันดารหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขอาจ

ทำาให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นกลับคืนมาจนยากต่อการแก้ไข ประกอบกับนโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายที่สำาคัญและเร่งด่วนประการหนึ่ง

ของรัฐบาล ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างหนึ่ง คือ การมุ่งลด

หรือขจัดพื้นที่การปลูกฝิ่นให้หมดไป 

กรมพฒันาทีดิ่น จงึไดด้ำาเนนิการโดยการจดัทำาระบบอนรุกัษดิ์นและน้ำาเกษตร

ทีส่งู โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ไข

ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนโดยในปี งบประมาณ 2559 ดำาเนินการได้ 11,791 ไร่
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ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

ผลเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน จำานวน 858,274 ราย

ผลเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาท่ีดินได้ดำาเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด และคลินิกดินเคลื่อนท่ีให้บริการวิเคราะห์ดิน  

และให้คำาแนะนำาการใชปุ้ย๋ การจดัการดิน น้ำา พชื โดยการนำาตัวอย่างดินทีม่ปีญัหามาวิเคราะห์ดนิอย่างละเอยีดในห้องปฏบัิติการ 

และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำานักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดิน

เคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุน 

สารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำาหมักชีวภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำาเนินงาน 775,850 ราย 

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer 

ผลเชิงปริมาณ : หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จำานวน 82,424 ราย

ดำาเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  

การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร

ดนิอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง พร้อมทัง้สนบัสนนุให้จดัทำาแปลงสาธติในพืน้ทีข่องหมอดินอาสา เพือ่เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรราย

อื่น และผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำาเภอ/ตำาบล/หมู่บ้าน  

และโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำาเนินงาน 82,424 ราย
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กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่โครงการพระราชดำาริได้รับการพัฒนา 

จำานวน 105,177.99 ไร่

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อสนอง 

พระราชดำาริของทุกพระองค์ที่พระราชทานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพดิน และ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำาเนินการสาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำา และปรับปรุงบำารุง

ดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังเป็นหน่วยงานหลัก

ประสานการดำาเนนิงานกับ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ และ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวมท้ังการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ  

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร 

นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำาเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ที่ 

ได้รับประโยชน์ 105,177.99 ไร่

กิจกรรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน จำานวน 2,474 แห่ง

ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสาเพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดูงาน 

และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

ของกระทรวงฯ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำาแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็น

วิทยากร นอกจากนี้ศูนย์ถ่ายทอดยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น พร้อมทั้งอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้ ในปีงบประมาณ 

2559 มีผลดำาเนินงาน 2,474 แห่ง 
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ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำาได้รับการพัฒนา

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู 2,242,120.12 ไร่

ผลเชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพดิน

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน

จากฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ได้จากการ

สำารวจ วิเคราะห์ และจำาแนกดิน ทำาให้ทราบ

สถานภาพทรัพยากรดินและดินที่มีปัญหาของ

ประเทศไทย จากข้อมูลดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดิน

ได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาที่เหมาะสม ปฏิบัติได้ง่าย ลงทุนต่ำา ได้

ผลตอบแทนสูง โดยแนะนำาส่งเสริมให้เกษตรกร 

นำาไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งในปี 

2559 ดำาเนินการในพื้นท่ีที่มีปัญหาทางกายภาพ 

ด้วยการส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนา

พื้นท่ีดินเปร้ียวใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นท่ี

ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งในปีงบประมาณ 

2559 ดำาเนินการได้ 193,400 ไร่

กิจกรรม : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

1,012,924.62 ไร่

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่ เกิดข้ึน 

ในประเทศไทยซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้าง 

พังทลายของดินอย่างรุนแรง ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำาเนินการโดยการรณรงค์และส่ง

เสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  

ทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาบนพื้นท่ีลุ่ม – ดอน เน้นการดำาเนินงานในพื้นที่เขต

พัฒนาที่ดิน จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาชุมชนบนพื้นท่ีสูง การอนุรักษ์ดินและน้ำาเพื่อป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสีย

หน้าดิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการครอบคลุมพื้นที่ 1,012,924.62 ไร่ 
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กิจกรรม : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ได้รับการพัฒนา 14,405.50 ไร่

กรมพัฒนาท่ีดิน ดำาเนินการพัฒนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตามโครงการผลิต 

ข้าวหอมมะลมิาตรฐานเพือ่การสง่ออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการก่อสรา้งระบบอนรุกัษดิ์น

และน้ำาและปรบัปรงุบำารุงดินด้วยปุ๋ยพชืสด พฒันาลุม่น้ำาทะเลสาบสงขลา โดยการอนรัุกษดิ์น 

และน้ำาเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่นาร้าง 

เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำา พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธ์ิ 

โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา และเพิ่มศักยภาพ

การผลติข้าวอนิทรย์ีและพชืหลงันาเพือ่การสง่ออกในพืน้ทีทุ่ง่หมาหิว โดยการก่อสร้างระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการได้ 14,405.50 ไร่

กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการ

เกษตร/เกษตรอินทรีย์

ผลเชิงปริมาณ : จำานวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้

สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1,005,315 ไร่

กรมพัฒนาที่ดิน ดำาเนินการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนา

กลุม่เกษตรกรสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี อกีท้ังพฒันาตอ่ยอดกลุม่เดิมท่ีเข้มแข็ง 

โดยมีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

และพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนา

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำาเกษตรอินทรีย์ 

ตามความตอ้งการของกลุม่ สง่เสรมิการผลติปุ๋ยอนิทรย์ีคณุภาพสงู สง่เสริมเกษตรอนิทรย์ี 

ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการได้ 

1,005,315 ไร ่ตลอดจนการพฒันาและรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลติทางการเกษตร (Q) 

ดำาเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ธนาคารน้ำาหมักชีวภาพ ธนาคาร

ปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) และธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด สาธิตการทำาปุ๋ยหมัก 

สูตรพระราชทาน และการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
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กิจกรรม : สร้างนิคมการเกษตร

ผลเชิงปริมาณ : นิคมการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำารุงดิน 

จำานวน 20 แห่ง

กรมพัฒนาที่ดิน ดำาเนินการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา และปรับปรุงบำารุงดินใน

พื้นที่นิคมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปรับปรุงบำารุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหา

เมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ยสดในการสง่เสริมการปลกูพชืปุ๋ยสดปรบัปรงุบำารุงดิน ในปีงบประมาณ 2559 

ดำาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 20 แห่ง ใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 

ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำาแพงเพชร อุตรดิตถ์ 

สุโขทัย (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำานาจเจริญ และแพร่ ครอบคลุม

พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำานวน 35,800 ไร่

กิจกรรม : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

ผลเชิงปริมาณ :  จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 

                        ลดโลกร้อน 16,075 ไร่

กรมพฒันาทีด่นิ ดำาเนนิการสาธติวิธกีารไถกลบตอซังท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพือ่ให้สามารถนำาไปปรบัใช้ใน

พืน้ท่ีของตนเองไดแ้ละเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์ห้เกษตรกรได้รบัรู้ถึงประโยชนข์องการไถกลบตอซังท่ีช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

ที่เกิดจากการเผาตอซังซ่ึงมีส่วนทำาให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน และส่งเสริมให้จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาพร้อมปลูกไม้ยืนต้น 

โตเร็ว และการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ในปีงบประมาณ 2559 ดำาเนินการได้ 16,075 ไร่
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2. ยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณ : ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี ก�รวิจัยและนวัตกรรม
2.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ผลเชิงปริมาณ : โครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา จำานวน 71 โครงการ

ผลเชิงคุณภาพ : งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม : การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาท่ีดินดำาเนินการพัฒนางานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง  

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล ให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอด

งานวิจยัดา้นการพฒันาท่ีดินสูเ่กษตรกรในการแก้ไขปัญหาดนิ ลดระดบัความยากจน เพือ่พึง่พาตนเองในสภาพท่ีผลผลติปลอดภยั

และมคีณุภาพชีวิตท่ีด ีโดยการวิจยัในสาขาท่ีใช้วิธกีารทางเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม การใช้ประโยชน์

หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำา และการปรับปรุงดิน โดยวิธีทางเคมีและพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา  

(ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ ดินทีม่ปัีญหาเนือ่งจากขาดอนิทรยีวตัถุ) เกษตรอนิทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมทีางการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ

สังคมและประเมินผล จำานวน 71 โครงการ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ 

ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

 ปีงบประมาณ ผล หน่วยนับ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    

- งบบุคลากร 892,521,673 ล้านบาท

- งบดำาเนินงาน 1,295,369,205 ล้านบาท

- งบลงทุน     1,666,790,718 ล้านบาท

- งบอุดหนุน             631,284 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น 13,074,933 ล้านบาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

- งบบุคลากร    932,208,695 ล้านบาท

- งบดำาเนินงาน 1,405,660,862 ล้านบาท

- งบลงทุน     2,721,999,903 ล้านบาท

- งบอุดหนุน      657,467 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น 11,631,522 ล้านบาท 

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

- งบบุคลากร 970,435,695 ล้านบาท

- งบดำาเนินงาน 1,389,715,857 ล้านบาท

- งบลงทุน 2,689,758,767 ล้านบาท

- งบอุดหนุน    765,137 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น 11,167,666 ล้านบาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

- งบบุคลากร 1,058,322,337 ล้านบาท

- งบดำาเนินงาน 1,485,133,818 ล้านบาท

- งบลงทุน 2,774,863,852 ล้านบาท

- งบอุดหนุน 3,989,146 ล้านบาท 

- งบรายจ่ายอื่น 24,801,802 ล้านบาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

- งบบุคลากร 1,069,320,683 ล้านบาท

- งบดำาเนินงาน 1,477,072,830 ล้านบาท

- งบลงทุน 2,527,068,150 ล้านบาท

- งบอุดหนุน 731,514 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น 15,043,766 ล้านบาท

ที่มา : กลุ่มงบประมาณ กองคลัง
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ผลก�รใช้จ�่ยเงินงบประม�ณกรมพัฒน�ที่ดิน แยกต�มประเภทงบประม�ณ
ในช่วงปีงบประม�ณ พ.ศ. 2555 – 2559
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ผลก�รใช้จ�่ยเงินงบประม�ณกรมพัฒน�ที่ดินแยกต�มประเภทงบประม�ณ
ในช่วงปีงบประม�ณ พ.ศ. 2555 – 2559
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ê
ผลงานสำาคัญ

ส่วนที่ 

3
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   ✥ งานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ก�รสนับสนุนโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ มาโดยตลอด จำานวน 161 

โครงการ ในลักษณะโครงการบูรณาการท้ังท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและ

น้ำาให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้อง 

ทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูปรับปรุงบำารุงดิน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้

ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำาเนินชีวิตและการเกษตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน 

ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจังหวัดนร�ธิว�ส

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารไิด้ดำาเนนิงานสนอง

พระราชดำาริมาอยา่งตอ่เนื่อง ในการหาแนวทางและวธิีการในการพัฒนาพื้นที่ดนิพรุ

ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2559 ศูนย์ฯ ไดด้ำาเนนิการจดัทำาระบบอนรัุกษดิ์นและน้ำา จำานวน 200 ไร ่

การจัดการพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ จำานวน 6 ไร่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสาธิต

การปรับปรุงบำารุงดิน อาทิ สาธิตการปรับปรุงดินโดยวิธีการแกล้งดิน สาธิตการทำา 

การใช้น้ำาหมักชีวภาพ การทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้พืชปุ๋ยสด เป็นต้น 

จำานวน 550 ไร่ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำานวน 3,990,000 กล้า 

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร 

ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จนสามารถฟื้นฟูดินพรุและดินมีปัญหาให้กลับมาใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การสร้างรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคง

นอกจากนี ้ไดม้กีารเปิดศูนย์ฯ ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวด้านการเกษตร มผีูท่ี้สนใจ 

เข้ามาศึกษาดงูาน จำานวน 48,330 ราย เพือ่นำาความรูไ้ปเป็นแนวคดิในการประกอบ

อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรายได้
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจังหวัดฉะเชิงเทร�

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริได้ดำาเนินงาน

สนองพระราชดำาริในด้านของการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการ 

พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีดินทรายเพื่อเกษตรกรรม ให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่กลับมาใช้ 

ทำาการเกษตรได้ 

ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้ดำาเนินการส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบำารุงดิน  

อาทิ สาธิตการทำาการใช้น้ำาหมักชีวภาพ การทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้

พืชปุ๋ยสด เป็นต้น เป้าหมาย 700 ไร่ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำานวน 

2,090,000 กล้า รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดิน 

ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ และได้ขยายผล 

องค์ความรู้ออกสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกษตรกรสามารถนำาความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ เป็นต้นแบบของความสำาเร็จด้านเกษตรกรรมในสาขาต่างๆ  

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 

ที่มีชีวิต” ทำาให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน จำานวนกว่า 107,700 ราย
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ศูนย์ศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้ม	อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจังหวัดร�ชบุรี

ศนูย์ศกึษาวิธีการฟืน้ฟท่ีูดินเสือ่มโทรมเขาชะงุ้ม อนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดำาริได้ดำาเนนิงานสนองพระราชดำาริในด้านของการศกึษาวิจยั 

สาธิต ทดสอบ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดินเสื่อมโทรม 

และแห้งแล้ง ให้สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้ดำาเนินการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา 

จำานวน 1,000 ไร่ สง่เสริมและสาธติการปรบัปรุงบำารุงดิน อาท ิสาธิตการ

ทำาการใช้น้ำาหมักชีวภาพ การทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้ 

พชืปุ๋ยสด เป็นตน้ จำานวน 645 ไร ่จดัทำาแปลงสาธติเกษตรทฤษฎใีหม ่

ตามแนวพระราชดำาริในพืน้ท่ีอบัฝน จำานวน 15 ไร่ ผลติกลา้หญ้าแฝก

เพื่อปลูกและแจกจ่าย จำานวน 2,976,000 กล้า รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดินให้กับเกษตรกร และ 

ผู้ที่สนใจ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งขยายผลในพื้นที่

หมูบ้่านรอบศูนย์ฯ โดยการสง่เสรมิอาชีพให้เกษตรกร ไดเ้รียนรูวิ้ธกีาร

จัดการดิน น้ำา และพืช อย่างถูกวิธี

นอกจากนี ้ศนูย์ฯ ยังเปิดให้เปน็แหลง่ทอ่งเท่ียวเชงิเกษตร โดย

มผีูส้นใจเข้ามาศกึษาดูงาน จำานวน 88,634 ราย และไดม้กีารสนบัสนนุ 

ให้เกษตรกรนำาผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาจำาหน่ายภายในศูนย์ฯ 

ทำาให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เป็นจำานวนมาก 
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โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กรมพัฒนาที่ ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 

โครงการหลวง ได้สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิ 

โครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน และพะเยา เพื่อ

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน และป้องกันการชะล้าง

พงัทลายของดินในพืน้ท่ีสงู เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชนจ์ากทีดิ่น 

ได้อย่างเหมาะสม 

ในปี 2559 ได้ดำาเนนิงานจดัทำาระบบอนรัุกษดิ์นและน้ำา

เพื่อลดการชะล้างพังทลาย จำานวน 4,766 ไร่ ส่งเสริมและ

สาธิตการปรับปรุงบำารุงดิน อาทิ สาธิตการทำาการใช้น้ำาหมัก

ชีวภาพ การทำาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การปรับปรุงพื้นท่ี

ดินกรด และการใช้พืชปุ๋ยสด เป็นต้น จำานวน 14,140 ไร่  

ผลติกลา้หญ้าแฝกเพือ่ปลกูและแจกจา่ย จำานวน 10,925,000 กลา้ 

รวมไปถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นการพฒันาทีด่นิ

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง  

นอกจากน้ีศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 

ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการจัดการดินระหว่าง 

กรมพฒันาท่ีดินกับกระทรวงเกษตรและป่าไมข้องราชอาณาจกัร 

ภฏูาน เพือ่แลกเปลีย่นและถ่ายทอดประสบการณก์ารดำาเนนิงาน 

พื้นที่สูง และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Royal Bhutan 

Flower Exhibition” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ เมืองพาโร 

ประเทศภูฏาน โดยแสดงผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่

ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมทางการเกษตร โครงการหลวงภูฏาน 

และได้เผยแพร่ความรู้และเอกสารเกี่ยวกับ Organic Matter 

and Soil Biotechnology Management in Thailand และ

รว่มประชุมหารอืกับผูป้ระสานงานโครงการหลวงภฏูานในด้าน

การออกแบบและการจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา 

นอกจากการดำาเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงแล้ว 

กรมฯ ได้ขยายผลองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่สูงในจังหวัดอื่นๆ 

ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผล

โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน โดยได้

ดำาเนนิการจดัทำาระบบอนรุกัษด์นิและน้ำา พร้อมท้ังสง่เสรมิและ

สาธิตการปรับปรุงบำารุงดิน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

จำานวน 6,450 ไร่
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การจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีกำาปงสปือ จงัหวัดกำาปงสปือ ดำาเนนิงานภายใต้ 

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตามพระราชดำาริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงเห็นถึง

ความสำาคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้เป็น

สถานศกึษาสำาหรบันกัศึกษาโดยเฉพาะทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เนน้ให้ความรู ้

และทักษะในสายวิชาชีพ และเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2559 ในคราวเสด็จเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาแผนแม่บท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การ

สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆ ได้แก่ ประมง ปศุสัตว์ 

วิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาที่ดิน และการชลประทาน

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำาปงสปือ)

ผลการดำาเนินงาน ด้านการสำารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ดังนี้ 
1. การสำารวจดิน พบว่า พืน้ทีเ่ดิมและบรเิวณใกลเ้คยีง เปน็พืน้ทีป่ลกูออ้ย ทรัพยากรดนิ 

เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้นมีเศษชิ้นส่วนหินปะปน มีสภาพเป็นดินด่างจัด ต้องมีการปรับปรุง

ก่อนการเพาะปลูกและจำาเป็นต้องมีการเลือกใช้พื้นท่ีและพืชให้เหมาะสมกับลักษณะดิน 

ในแต่ละบริเวณ 

2. การวางแผนการใช้ท่ีดินในบรเิวณพืน้ทีเ่กษตรกรรมไดอ้อกแบบเบือ้งตน้ โดยแบ่ง

พื้นที่ออกเป็นส่วนๆ สำาหรับปรับปรุงดินและจัดทำาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ชลประทาน 

ปศุสัตว์ และประมง

3. นำาเสนอแนวทางการจดัการดิน โดยจากการสำารวจทรัพยากรดนิพบว่า ควรเลอืก 

ปลูกพืชรากสั้น ทนแล้ง และทนต่อสภาพด่าง เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ โดยการเพิ่ม

อินทรียวัตถุ

แผนการดำาเนินงานในระยะต่อไป
จดัต้ังเป็นศนูย์เรยีนรูด้้านการพฒันาทีดิ่น เพือ่เป็นแหลง่ฝกึอบรมให้ความรู้ด้านการ

พัฒนาที่ดินแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
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โครงการ “รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 
9 มิถุนายน 2559”

ในปี 2559 กรมพฒันาท่ีดนิ ได้จดัทำาโครงการ 

“ รณรง ค์ ปลู กห ญ้ าแฝก เ ฉลิ มพระ เ กี ย ร ติ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ 

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” 

เพื่ อ เฉลิ มพระ เ กียร ติพระบาทสมเ ด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และน้อมนำาวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำาริ 

ที่ทรงพระราชทานด้านหญ้าแฝกมาใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรด้านดินและน้ำา และการฟื้นฟูปรับปรุงดิน 

ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

การดำาเนินงานมีหน่วยงานต่างๆ เกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

ดำาเนนิงานโครงการ จำานวน 58,615 ราย โดยดำาเนนิ

การปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษด์นิและน้ำา ปอ้งกัน

การชะล้างพังทลาย บริเวณแหล่งน้ำา สระน้ำา บ่อน้ำา 

คลองส่งน้ำา พื้นที่ลาดชัน คันคูรับน้ำาขอบเขา และ

บริเวณไหล่ถนน รักษาความชื้นในดิน ในพื้นที่ 76 

จังหวัดทั่วประเทศ จำานวน 70,303,000 กล้า
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✥ การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รฐับาลภายใตก้ารนำาของ พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

และคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายสำาคญัให้กระทรวง

เกษตรเกษตรและสหกรณ์ ดำาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ 

เน้นการปฏิรูปภาคเกษตรสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ กระทรวงเกษตร

และสหกรณโ์ดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(พลเอกฉตัรชัย 

สาริกัลยะ) รณรงค์ส่งเสริมให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและ

เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้

สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 

สง่ผลให้เกษตรกรมรีายได้ ตามเป้าหมายของประเทศไปสูค่วาม “มัน่คง มัง่ค่ัง 

ยั่งยืน” ด้วย 6 มาตรการโครงการ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร โครงการการบริหารจัดการ

พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์

เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และโครงการพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร

1. ก�รลดต้นทุนและเพิ่มโอก�สในก�รแข่งขันสินค�้เกษตร
1) การวิเคราะห์และบำารุงดิน โดยการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร คำาแนะนำาการปรบัปรงุบำารงุดนิ การตรวจวิเคราะห์ดนิ สง่เสรมิการ

ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมคำาแนะนำาการปรับปรุง

บำารุงดินให้เหมาะสมกับสภาพของดนิ จำานวน 68,508 ตัวอย่าง ปรบัปรบับำารงุดนิ 

โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดโลไมท์ ปูนมาร์ล และรณรงค์ไถกลบ 

ตอซัง จำานวน 641,300 ไร่ 

2)  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์

ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร จำานวน 10,000 กลุ่ม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 17,058 ตัน น้ำาหมักชีวภาพ 714,200 ลิตร
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2. โครงก�รก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

ปีงบประมาณ 2559 กรมพฒันาท่ีดนิ ไดด้ำาเนนิการโครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสนิค้าเกษตรท่ีสำาคัญ 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ภายใต้กิจกรรมหลัก การจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร

เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ ดังนี้

1. จัดทำาฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ ดินพืชเศรษฐกิจ  

เพื่อสนับสนุนการกำาหนดเขตการใช้ที่ดิน การสำารวจวิเคราะห์

ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสินค้า

เกษตรที่สำาคัญ (Zoning) และการสำารวจและจัดทำาเขตการใช้

ที่ดินสำาหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก 

มันฝรั่ง และมะพร้าว

2. จดัทำาแผนทีเ่ขตความเหมาะสมของทีด่นิ สำาหรับการผลติสนิคา้เกษตรระดบั

ประเทศ และระดับจังหวัดรายพืช สำาหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำาปะหลัง ปาล์มน้ำามัน และยางพารา 

3. สรา้งการรับรูใ้ห้เกษตรกรรบัทราบผา่น ศนูย์การเรยีนรู ้882 ศนูย์ทัว่ประเทศ 

และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 268 แปลง 

ประกอบกับ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวม

ข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่างๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องรว่มกันบูรณาการจดัทำาแผนปฏบัิตกิาร ในการขับเคลือ่น ทัง้ในสว่นกลางและ 

สว่นภมูภิาค เพือ่ขับเคลือ่นนโยบายดา้น Zoning ภาคเกษตร ภายใต ้5 มาตรการหลกั 

คือ 1) การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 2) กำาหนดแนวโน้ม

ความต้องการตลาดสินค้าเกษตร 3) กำาหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร 

4) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 5) การติดตามประเมินผล รวมทั้งได้จัดทำาแผนท่ี

เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก  (Agricultural Map for Adaptive Management : 

Agri-Map) เพือ่ใช้เป็นแผนท่ีสำาหรับบรหิารจดัการการเกษตรรายจงัหวัด ให้สอดคลอ้ง

กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน 

แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสม

กับชนิดของดิน ปริมาณน้ำา ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับ

เปลีย่นให้เกิดความสมดลุ เพือ่บรหิารจดัการสนิค้าเกษตรให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

พื้นที่ N ทั่วประเทศ
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3. โครงก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์

ดำาเนนิการเพิม่พืน้ท่ีปรมิาณการผลติเกษตรอนิทรย์ี เพิม่มลูคา่ผลผลติ 

ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ  

รวมทั้งผลักดันให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล ประกอบด้วย พื้นที่ทั่วไป เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม 

โดยจัดอบรมความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์ด้านต่างๆ แก่ผู้เก่ียวข้อง และ 

ยโสธรโมเดล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดท้ำาบันทึกข้อตกลง (MOU) 

กับจงัหวัดยโสธร และจดัต้ังคณะทำางานขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรีย์ ด้านการผลติ 

และการรวมกลุ่มเกษตรกร (ต้นทาง) ด้านการแปรรูปรวบรวมผลผลิต 

(กลางทาง) และด้านการตลาด (ปลายทาง) ในส่วนของกรมฯ ร่วมมือ

กับ ADB ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการทำาเกษตรอินทรีย์ โดยดำาเนินโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอบรม 

ให้ความรู้เกษตรกรจำานวน 100 กลุ่ม เกษตรกร 621 ราย พื้นที่ 6,751 ไร่ 

โครงการอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ จำานวน 2 หลักสูตร

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Organic Movement with Participatory Guarantee Systems, PGS)”  

จัดอบรมจำานวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 ราย รวม 300 ราย

2. โครงการฝกึอบรมเชิงปฏบัิตกิารหลกัสตูร “เทคนคิการตรวจเย่ียมฟารม์เพือ่น ในระบบการรับรองแบบมสีว่นร่วม (PGS 

Peer Review Process)” จัดอบรมจำานวน 2 รุ่น รวม 100 ราย
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4. โครงก�รส่งเสริมระบบก�รเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 

สง่เสรมิให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุม่บรหิารจดัการร่วมกันท้ังดา้นการผลติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ลดตน้ทุน

การผลิตสินค้าเกษตรด้วยการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต 

(Economy of Scale) ทำาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง สามารถ

นำาเทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่า สร้างอำานาจ 

การตอ่รองของเกษตรกร โดยกรมพฒันาท่ีดนิให้บรกิารวิเคราะห์ดินและ

ให้คำาแนะนำาการจดัการดนิ-น้ำา-พชื จำานวน 99,126 ตัวอย่าง สาธติการทำา/ 

การใช้น้ำาหมักชีวภาพ จำานวน 42,500 ลิตร สาธิตการทำาปุ๋ยหมัก 

สูตรพระราชทาน จำานวน 225 ตัน ส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุง

พื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำานวน 5,166 ตัน และอบรมให้ความรู้

เรื่องการปรับปรุงดินบำารุงดินในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

จำานวน 9,860 ราย 

5. โครงก�รศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค�้เกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

จั ด ตั้ ง ข้ึ น เพื่ อ เ ป็ นแหล่ ง เ รี ยน รู้  

ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกร

ต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และสร้าง

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้มีการ 

เช่ือมโยงการผลติสนิค้าเกษตร ปจัจยัการผลติ

และการตลาด เป้าหมาย อำาเภอละ 1 ศูนย์ 

ทัว่ประเทศ รวม 882 ศนูย์ ซ่ึงกรมพฒันาทีด่นิ

เข้าร่วมดำาเนินการในการจัดทำาฐานเรียนรู้ 

งานพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย แผนท่ีเขต

ความเหมาะสมสำาหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

แผนทีค่ำาแนะนำาการใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 

ชุดข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และ

ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (LDD Test Kit)
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6. โครงก�รพัฒน�ธน�ค�รสินค�้เกษตร
กรมพัฒนาท่ีดินได้นำากิจกรรมธนาคาร 

ปุ๋ยอินทรีย์ เข้าร่วมบูรณาการ ในโครงการธนาคาร

สนิคา้เกษตร เพือ่กระตุน้ให้เกษตรกรเห็นความสำาคญั 

ของวสัดุเหลอืใช้ในการเกษตร และโรงงานอตุสาหกรรม 

เป็นการลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้แต่ละ

พื้นที่ และให้มีการดำาเนินการผลิตและใช้ประโยชน์

ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ช่วยลดต้นทุน 

การผลิตให้กับเกษตรกรโดยดำาเนินการ 1) จัดต้ัง

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 87 แห่ง สนับสนุนปุ๋ยหมัก 

13,153 ตัน น้ำาหมักชีวภาพ 714,200 ลิตร และ

เมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สด 466 ตนั 2) คดัเลอืกธนาคารปุย๋ 

เพื่อเป็นต้นแบบ จำานวน 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัด

สุพรรณบุรี จันทบุรี ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น 

เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ กำาแพงเพชร เพชรบุรี 

ระนอง และสตูล
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นโยบ�ยเร่งด่วน	:	ม�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง

กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤต 

ภัยแล้งในโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 

ปี 2558/59 ในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ภายใต้กรอบมาตรการที่ 1 การส่งเสริม 

ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โดยส่งเสริม 

การทำา/การใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำา/การใช้น้ำาหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกร

สามารถผลติปุ๋ยอนิทรย์ีใช้เอง และสง่เสรมิการปรบัปรุงบำารุงดนิดว้ยปุย๋พชืสด 

(ปอเทือง) เพือ่การปรบัปรุงบำารุงดินให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ช่วยให้เกษตรกร

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัแลง้ ให้มรีายได้จากกิจกรรมอืน่ทดแทน ช่วยให้เกษตรกร 

ลดต้นทนุการผลติ และใช้ประโยชนจ์ากวัสดเุหลอืทิง้ในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์

แบบพึ่งพาตนเองได้

ผลการดำาเนนิงาน โครงการการปรบัปรุงและพฒันาเพือ่ความอดุมสมบูรณ ์

ของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

101.74 % โดยดำาเนนิการ 1) กิจกรรมสง่เสรมิการทำา/การใช้ปุ๋ยหมกั เป้าหมาย 

763 ตัน ดำาเนินการได้ 777.20 ตัน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 1,180 ราย 

โดยเฉลีย่รายละ 659 กิโลกรัม 2) กิจกรรมสง่เสริมการทำา/การใช้น้ำาหมกัชีวภาพ 

เป้าหมาย 503,232 ลิตร ดำาเนินการได้ 505,816 ลิตร เกษตรกรที่ได้รับการ 

ส่งเสริม 2,975 ราย โดยเฉลี่ยรายละ 170 ลิตร และ 3) สนับสนุนกิจกรรม

การปรับปรุงบำารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ดำาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 

7,827 ไร่ ดำาเนินการได้ 8,457 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 862 ราย  

โดยเฉลีย่รายละ 10 ไร่ ซ่ึงรวมเกษตรกรไดรั้บประโยชนท้ั์งสิน้ 5,017 ราย สามารถ

ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยเกษตรกรได้รับความรู้และ

ปัจจยัการผลติ สามารถผลติปุ๋ยอนิทรีย์ใช้เอง ช่วยสร้างรายไดจ้ากการสร้างงาน 

ลดรายจ่ายครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงบำารุงดิน 
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✥ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพฒันาท่ีดินดำาเนนิการพฒันางานวิจยัให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดนิ โดยการวิจยัในสาขา 

ท่ีใช้วิธกีารทางเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศ วิทยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝก การจดัการดิน (ด้านการอนรัุกษดิ์น 

และน้ำา และการปรับปรุงดิน โดยวิธีทางเคมีและพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาด 

อนิทรยีวัตถุ) เกษตรอนิทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมทีางการเกษตร และดา้นเศรษฐกิจสงัคมและประเมนิผล จำานวนทัง้สิน้ 71 โครงการ 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยได้ท่ี http://e-library.ldd.go.th/ ซ่ึงผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัลในปีนี้  

ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีดินเค็มในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน

ชื่อเรื่อง	:	ก�รส่งเสริมเกษตรกรตรวจวิเคร�ะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภ�คสน�ม

ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตร	
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทำาชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD 

Test Kit) ให้แก่ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 

(ศพก.) เพื่อประเมินสมบัติทางเคมีของดิน และระดับธาตุอาหาร 

ที่จำาเป็นของดินโดยเฉลี่ยในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ อีกทั้งเป็นการ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ เกิดความตระหนัก

และให้ความสำาคัญในการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนเพาะปลูกพืช พบว่า  

ดินสว่นใหญ่มค่ีาความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระดับ 3.5-7.0 โดยมคีา่เฉลีย่ 

อยู่ในระดับ 5.5 ส่วนปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน พบว่า ดินส่วนใหญ่ 

มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ในระดับ

ต่ำา ยกเว้นดินในพื้นท่ีปลูกยางพารามีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับ 

ปานกลาง

ชุดตรวจสอบดินภาคสนามเป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรในการลด

ต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในการซ้ือปุ๋ย เกษตรกรสามารถวิเคราะห์

ดินเองได้ ซ่ึงสำานักฯ ได้เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยดังกล่าว  

ในรูปแบบของโปสเตอร์นิทรรศการงานวชิาการกรมฯ ปี 2559 จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทราบ อันจะนำา

ไปสู่แนวทางในการขยายองค์ความรู้นำาไปใช้ในพื้นที่เกษตรอื่นๆ ต่อไป
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ชื่อเรื่อง	:	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รจัดก�รและก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม

ในพื้นที่จังหวัดภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำานักงานพัฒนาที่พัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

การศึกษามีจุดมุ่ งหมายเพื่อนำา เสนอองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

ตามภมูปิญัญาท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 8 จงัหวัด 

และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

ตามศักยภาพอย่างย่ังยืน โดยการสัมภาษณ์หมอดินอาสาที่เป็นครู

ภมูปัิญญาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน พบว่า การผลติเกลอืสนิเธาว์ 

เป็นสาเหตุหลักของการเกิดดินเค็ม โดยการจัดการสามารถจำาแนก 

ตามระดับความเค็มสังเกตปริมาณคราบและอัตราการกระจายในฤดูแล้ง 

โดยปรับระดับพืน้ทีใ่ห้เก็บน้ำาทา่ได้ ปลกูพชืปุ๋ยสด ปุ๋ยมลูสตัว ์นำาอนิทรยีวัตถุ 

ใสล่งบนพืน้ทีแ่ละไถคลกุกับดินในระดบัรากตน้ข้าว ทำาคันดนิขนาดสงูและ

ร่องระบายน้ำาล้อมรอบ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เลี้ยงสัตว์โคกระบือ 

และเป็ดไลทุ่ง่รักษาเพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถุในดิน ทำาทำานบดินกันไมใ่ห้น้ำาเค็ม

ไหลผ่าน ทำาร่องน้ำาหรือขุดสระน้ำารวบรวมน้ำาเค็มแล้วระบายทิ้ง ซึ่งการ

ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมาก เน้นปลูกข้าว

นาปีพันธุ์พื้นเมืองและพืชผัก ผลิตปศุสัตว์ท่ีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า 

เช่น เลีย้งโค การใช้ประโยชนพ์ืน้ทีดิ่นเคม็ในระดบัเคม็จดั เพือ่การเกษตร  

(ปลกูไมยื้นต้นพชืทนเค็ม ทำาฟนืและถ่าน จำาหนา่ยพชืบำาบัดความเค็ม) ไมใ่ช่

การเกษตร (ผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งแบบต้มและนาเกลือ ดินโคลนเค็มเพื่อ

สขุภาพ น้ำาเกลอืเพิม่พลงังาน และเปน็ท่ีนวดรา่งกาย เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน)
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✥ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.	โครงก�รประกวดผลง�นด้�นซอฟแวร์แห่งช�ติ	Thailand	ICT	Award	2016	

กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand 

ICT Awards 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม 2 ประเภท ดังนี้

1.1) รางวัลประเภท E - Learning Application ซึ่งเป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการ 

ส่งผลงาน “ทำาการเกษตรกับเกมออนไลน์ LDD’s IM Farm” (Land Development Department’s 

Integrated Management Farm) ซึ่งประกาศผลผ่านทาง Facebook : Thailand ICT Awards  

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เกมจำาลองการทำาการเกษตร (LDD’s IM Farm) โดยการนำาข้อมูลจริงมาใช้ 

ในการจำาลองการปลูกพืช 12 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำาปะหลัง 

อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำามัน สับปะรด ลำาไย เงาะ ทุเรียน และมังคุด จัดทำาขึ้น

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ผ่านการใช้

เทคโนโลยีด้านเกมจำาลองสถานการณ ์ในรปูแบบใหมท่ี่มคีวามท้าทายและทันสมยั

เพื่อผู้ใช้บริการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนเกษตรกรทั่วไป สามารถจำาลอง

การทำาการเกษตร ทดลองการปลูกพืช ได้ง่ายๆ ทำาให้มีทางเลือกที่หลากหลาย 

จึงทำาให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Smart Farmer สามารถจำาลองสถานการณ์ 

ถือเป็นการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจเนื่องจากได้ทดลองสิ่งที่จะทำาและ 

รับรูไ้ด้ทนัทีว่าผลการตัดสนิใจนัน้ได้กำาไรหรอืขาดทนุเทา่ไร และยังเป็นระบบข้อมลู

สารสนเทศเพือ่การศึกษา (e - Education) ด้านการเกษตร สำาหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งความรู้ 

ด้านการทำาเกษตรกรรม ผ่านการนำาเสนอในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ 

ในปัจจุบันเกมจำาลองการทำาการเกษตร (LDD’s IM Farm) รองรับการใช้

งานทัง้ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application สนบัสนนุระบบ

ปฏิบัติการในรูปแบบ Android version 4.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำาค้นหา “Imfarm” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน” 

ซึ่งสามารถทำางานได้บน Smart Device รองรับการใช้งานได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 



AnnuAl RepoRt 2016 / Land Development Department

53

1.2) รางวลัคณุภาพการบรหิารการจดัการภาครฐั (PMQA) ประจำาป ีพ.ศ. 2559 กรมพฒันาทีดิ่นผา่นเกณฑ์การประเมนิ 

และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำาปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับรางวัลจากหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการ

ดำาเนนิงานขององคก์ารและการจดัการความรู ้เมือ่วันท่ี 16 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารราชการ (ก.พ.ร.)

1.3) รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำาเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ได้ดำาเนินการแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ 

ให้การบริการรองรับ IPv6 ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบ

รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานท่ีดำาเนินการผ่านเกณฑ์ IPv6 ในเรื่องการปรับปรุงการให้บริการให้รองรับ IPv 3 ด้าน คือ  

ด้านการบริการเว็บไซต์ (Website) ด้านบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และด้านบริการโดเมนเนม (DNS)

2.	ด้�นก�รพัฒน�ระบบ/โปรแกรม

2.1) โมบายแอปพลิเคชั่น “ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำา ปุ๋ย”

แอปพลิเคช่ันสำาหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำา ปุ๋ย ท่ีเกษตรกรส่งให้ 

กรมพัฒนาท่ีดินตรวจสอบ เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและคำาแนะนำา 

ในการปลกูพชืของพืน้ท่ีใกลเ้คียง เป็นข้อมลูเบ้ืองตน้สำาหรบัการปรบัปรงุบำารุงดนิและใช้ประโยชน์

ทีดิ่น ไดช่้วยให้ผูใ้ช้งานทราบคณุสมบัตขิองดนิในสถานทีต่่างๆ และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง

บำารุงดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดสามารถดาวน์โหลดที่ 

Google Play ใช้คำาค้นหา “ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำา ปุ๋ย” 
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2.2) โมบายแอปพลิเคชั่น สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย “LDD Soil Guide” 

แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาซอฟต์แวร์ผ่านทาง Web Map Service แสดงข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินท้ังประเทศ โดยได้วิเคราะห์ออกแบบระบบร่วมกับกลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล

แผนทีดิ่นกองสำารวจดนิและวิจยัทรพัยากรดิน และเช่ือมโยงข้อมลูคำาอธิบายกลุม่ชุดดินต่างๆ จากระบบ

แผนทีแ่ละสารสนเทศดนิเพือ่การใช้และบรหิารจดัการท่ีดนิให้เกิดประโยชนส์งูสดุ ระบบสามารถสบืคน้

ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ทั้งแผนที่ฐาน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ Google Map ซึ่งจะ

แสดงข้อมูลพิกัดของสถานที่ที่เลือก ชื่อตำาบล อำาเภอ จังหวัด ข้อมูลของกลุ่มชุดดิน สามารถค้นหา

ข้อมูลสารสนเทศดิน และข้อมูลการใช้ปุ๋ย 

ได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Application  

บนระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ข้ึน

ไปและ iOS 9.2 ข้ึนไป โดยใช้คำาค้นว่า  

“LDD Soil Guide” หรือ “กรมพฒันาทีดิ่น”  

เพื่อนำาไปใช้เ ป็นข้อมูลเ บ้ืองต้นในการ

วางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา

2.3) โมบายแอปพลิเคชั่น “ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด”

แอปพลเิคช่ันทีใ่ห้บริการสบืค้นข้อมลูสารสนเทศทรพัยากรดิน โดยการบูรณาการ 

ข้อมลูทีก่รมฯ มอียู่ประกอบด้วยข้อมลูกลุม่ชุดดิน (Soil Group) ข้อมลูการใช้ประโยชนท์ีดิ่น 

(Land Use) ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil Suit) ข้อมูลแนว 

เขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลผลกระทบจากภัยแล้ง และข้อมูลเขตเหมาะสม 

สำาหรับการปลกูพชืเศรษฐกิจท่ีอยู่ในรปูแบบ GIS (Geographic Information System) 

 มาจัดทำาเป็นแผนท่ีสำาเร็จรูป ประกอบ

ด้วยแผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้

ประโยชน์ท่ีดินแผนที่ดินปัญหา แผนที่

แนวเขตป่าไมถ้าวร แผนทีค่วามเหมาะสม 

ของดินในการปลูกพืช (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล) 

แผนที่กำาหนดเขตความเหมาะสมสำาหรับ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อยโรงงาน 

มันสำาปะหลัง ปาล์มน้ำามัน ยางพารา) 

และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง ซ่ึง

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ถึงระดับตำาบล  

โดยแผนทีช่นดิต่างๆ ให้บรกิารบนอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และ Smart Device การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Device ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำาค้นหา “LDD Land 

Info” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน” ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (Install) “LDD Land Info” ลงเครื่อง Smart Device และเปิดใช้งาน

ได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code
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ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สำ�หรับก�รประเมินผลง�นของกรมพัฒน�ที่ดิน

เนือ่งจากในปจัจบัุน เทคโนโลยีมคีวามก้าวหนา้มากข้ึน 

เพื่อให้ผู้ประเมินสะดวกและลดระยะเวลาในการทำางาน  

ให้มีความรวดเร็วมากข้ึนพร้อมทั้งมีการใช้ทรัพยากร 

ให้น้อยที่สุด ลดการใช้กระดาษ ดังนั้นในการประเมินผล 

การจัดงานสำาคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน จึงได้นำา Google 

form ซ่ึงเป็น Web application มาใช้ในการสรา้งแบบสอบถาม 

ออนไลน ์สามารถทราบผลการประเมนิโดยนำาเสนอในรูปแบบ 

กราฟ/แผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ Real time

ก�รเผยแพร่	และก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
มีการจัดทำาสรุปผลการประเมินการจัดงานสำาคัญ 

ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

ในการจดังานครัง้ตอ่ไป เสนอให้ผูบ้รหิารกรมฯ และผูที้เ่ก่ียวข้อง 

รับทราบ และเผยแพร่ผลผ่าน website กรมพัฒนาที่ดิน  

ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำาข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ไปใช้

ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการทำาประเมินผลในรูปแบบออนไลน์

ศึกษารายละเอียดของโครงการ

ที่จะประเมิน

จัดทำาแบบสอบถาม Online และสร้างผ่าน

 Google Form และสร้าง QR Code 

เพื่อเข้าสู่

 Link ของแบบสอบถาม

ผู้ประเมินทำาแบบประเมิน Online 

ผ่าน Computer /Tablet/Mobile 

สรุปผลการประเมินและจัดทำา

รูปเล่มรายงาน



รายงานประจำาปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

56

ACMECS เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม โดยไทยเป็นผู้ริเริ่มในปี 2546 เป็นยุทธศาสตร์ของไทย 

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก  

ซ่ึงต่างได้รบัผลประโยชนจ์ากไทยทีเ่ป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนสง่ของภมูภิาค ในดา้นการเกษตร ไทยไดใ้ห้ความช่วยเหลอื

ด้านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (Contract Farming) ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 

 สำานักงานเศรษฐกิจทางเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักของ ACMECS ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานเริ่มต้น

ดำาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ฟื้นฟู และปรับปรุงดินเพื่อสนับสนุน 

การทำาการเกษตรแบบมีสัญญา หรือ Contract Farming มาตั้งแต่

ปี 2547 ปัจจุบันมีการดำาเนินการร่วมกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเมียนมาร์

กรมพฒันาทีดิ่น ไดด้ำาเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสำารวจดิน 

จัดทำาฐานข้อมูลดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการจัดการดิน 

โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การเตรียมความพร้อม และวางรากฐาน

ในการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเมียนมาร์

✥ การดำาเนินงานด้านการต่างประเทศ

ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี-เจ�้พระย�-แม่โขง	(ACMECS)

ผลก�รดำ�เนินง�น	ป	ี2559
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้รับอนุมัติงบประมาณดำาเนินการ จำานวน 3,375,000 บาท ให้ดำาเนินกิจกรรม

โครงการ ACMECS โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านรวม 32 คน การฝึกอบรมหมอดินอาสา  

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จำานวน 30 คน และการสรา้งพพิธิภณัฑ์ดินในกัมพชูา ตลอดจนไดริ้เร่ิมเข้าไปดำาเนนิงาน 

ความร่วมมือด้านวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดลุ่มน้ำาในสหภาพเมียนมาร์เป็นปีแรก
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สืบเนื่องจากข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อดำาเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS (Greater 

Mekong Sub-Region) ผา่นคณะทำางานระดับกระทรวงเกษตร 

(Working Group on Agriculture-WGA) มอบหมายให้อธิบดี 

กรมพัฒนาที่ดิน (นายอภิชาต จงสกุล) ลงนามความร่วมมือกับ

ธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชีย (ADB) เมือ่วันที ่9 เมษายน 2558 

และกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 320,000 

เหรียญสหรฐั ให้ดำาเนนิกิจกรรม 2 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการ 

Promoting Participatory Guarantee Systems (PGS) for 

Small Scale Organic Farming in Thailand หรือโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบเกษตรกร

รับรองตนเอง และ (2) โครงการ Assessing Soil Quality 

and Soil Carbon on Biochar Application for Increasing 

Organic Vegetable in Acid Soils หรือโครงการวิจัยการใช้ 

ไบโอชารใ์นการจดัการดนิ ทีป่ลกูพชืผกัอนิทรีย์ในระบบการปลกูพชื 

เกษตรคาร์บอนต่ำา ซ่ึงทั้งสองโครงการอยู่ภายใต้แผนจัดการ

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Friendly  

Agriculture) และลดโลกรอ้นโดยรณรงคแ์ละฝกึอบรมให้เกษตรกร 

ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยถือว่าดินเป็น

แหล่งกักเก็บคาร์บอนท่ีดีที่สุดเพื่อให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอันเป็นการลดโลกร้อน โดย ADB ได้สนับสนุนให้ดำาเนิน

โครงการเหล่านี้ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 6 ประเทศ ได้แก่ 

ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร

กัมพูชา สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ และสนับสนุนงบประมาณ 

การดำาเนินงานทั้งหมด

ในส่วนของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การส่งเสริม

การผลติอาหารปลอดภยัและการขยายช่องทางการตลาดภายหลงั

การผลิตในระบบอินทรีย์ ส่งเข้าสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค

และระดบัประเทศ โดยเฉพาะตลาดบรเิวณแนวชายแดนระหว่าง

ประเทศซ่ึงเป็นพื้นที่รอยต่อการเกษตรกรรม เน้นการค้าขาย 

ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบออนไลน์ต่างๆ

โครงก�รคว�มร่วมมือกับธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชีย	(ADB)
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�รเกษตรค�ร์บอนต่ำ�และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภ�คอ�เซียน
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สมัชช�คว�มร่วมมือด�้นทรัพย�กรดินแห่งเอเชีย	
(Asian	Soil	Partnership	หรือ	ASP)

สบืเนือ่งจากการทีไ่ทย ไดน้อ้มนำาหลกัการเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ไปเผยแพรใ่นเวทรีะดับนานาชาตจินเป็นทีป่ระจกัษ ์จนเปน็

ทีม่าของการประกาศให้วันที ่5 ธนัวาคม ซ่ึงเปน็วันพระราชสมภพ เป็นวนัดินโลก ทำาใหไ้ทยมบีทบาท 

ในเวทีวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรดิน และได้รับความไว้วางใจ ให้ทำาหน้าที่ประธาน 

คณะอำานวยการและเลขานกุารกลุม่ความรว่มมอืดา้นดนิระดบัภมูภิาคเอเชีย (ASP) ภายใตก้รอบ 

การดำาเนินงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกอบด้วยสมาชิก  

24 ประเทศ โดยไทยจะดำารงตำาแหนง่ประธานวาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยการดำาเนนิงาน 

ดา้นการจดัการดินของ ASP แบ่งเป็น 5 สาขา (หรอื pillar) ได้แก่ Pillar 1 : การจดัการ Pillar 2 :  

การสรา้งความตระหนกัรู ้Pillar 3 : การวิจยั Pillar 4 : การจดัการข้อมลูและฐานข้อมลู และ Pillar 5 : การสร้างให้เกิดความสอดคลอ้งกัน 

ของมาตรฐานวิธีการและข้อมูล

ผลก�รดำ�เนินง�นในป	ี2559
กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประธาน ASP ร่วมกับ FAO 

จัดการประชุม ASP Workshop: Towards a Regional  

Implementation Plan for Asia ระหว่างวันท่ี 14-16 ธันวาคม 

2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา

ลาดพร้าว ซ่ึงมีผู้แทนจำานวน 55 คน จากประเทศสมาชิก 

13 ประเทศ (จาก 24 ประเทศ) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม 

มีมติรับรองแผนปฏิบัติการด้านการจัดการดินของ ASP และ

ให้ประเทศสมาชิกรว่มกันขับเคลือ่นกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการ 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกประเทศนำากิจกรรมภายใต้ 

ASP กำาหนดเป็นนโยบายและให้มกีารรายงานผลอย่างตอ่เนือ่ง

ทั้งนี้ ท่ีประชุมให้การรับรองแผนโครงการเร่งด่วน

ของภูมิภาค 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการหมอดินอาสา

ระดับนานาชาติ (2) โครงการจัดทำาฐานข้อมูลดินของเอเชีย  

(3) โครงการจัดทำาแผนที่คาร์บอนในดิน และ (4) โครงการ

จัดทำามาตรฐานเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน  

โดยไทยผลักดันแนวทางการจัดการทรัพยากรดินตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ 

เพื่อเป็นตัวอย่างปฏิบัติที่ดีของภูมิภาค

แผนก�รดำ�เนินง�นในปีต่อไป
ในฐานะทีไ่ทยเป็นประธาน ASP มหีนา้ทีใ่นการผลกัดนั 

ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดย 

ในปี 2560 มีกิจกรรมสำาคัญ ประกอบด้วย การรวบรวม 

ผลการดำาเนินงานด้านการจัดการดินของไทยและของประเทศ

สมาชิก เพื่อรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือ 

ทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) 

ณ สำานักงานใหญ่ FAO ประจำากรุงโรม สาธารณรัฐ

อติาล ีและการจดัประชุมเชิงปฏบัิตกิารเก่ียวกับ Soil Carbon 

Mapping ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2560 ณ โรงแรม

เอเชีย กรุงเทพฯ
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คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว�่งสถ�บัน	IRD	ประเทศฝรั่งเศส	
กับกรมพัฒน�ที่ดิน	(IRD-LDD)

กรมพัฒนาท่ีดินมีความร่วมมือกับสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เน้นความร่วมมือทางด้านการวิจัย 

โดยภายหลังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน  

โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ IRD President เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2554 ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันดำาเนินการภายใต้ชื่อโครงการ Toward an 

Improvement of Soil and Water Quality in the Context of Land 

Use and Climate Changes in Thailand ระยะการดำาเนินงาน 3 ปี 

(กันยายน 2556 - สิงหาคม 2559) โดยรัฐบาลฝร่ังเศสสนับสนุน 

ผู้เชีย่วชาญ เครื่องมือวิจัย ทุนฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนรฐับาลไทย 

โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุน

ค่าที่พัก ยานพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางวิจัยภายในประเทศ และค่าจ้าง

เลขานุการ โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนสถานที่ตั้งสำานักงานบริเวณชั้น 2 อาคารสำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผลก�รดำ�เนินง�น
ปี 2559 IRD ส่งผู้เชี่ยวชาญระยะยาว 4 คน และระยะสั้น 2 คน มาปฏิบัติงานที่กรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้คำาแนะนำา 

ด้านการวิจัยและช่วยจัดตั้งเครือข่ายการดำาเนินงาน โดยนักวิชาการจากท้ังสองหน่วยงานร่วมดำาเนินงานศึกษาวิจัยผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเสื่อมคุณภาพของดิน เพื่อหาคำาตอบใน  

2 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำามันที่มีต่อคุณภาพของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

ต่ำาเนื่องจากการเพาะปลูกในแต่ละปี และ 2) แนวโน้มการเสื่อมสภาพของดินและน้ำาในพื้นท่ีลาดชันและการพัฒนาระบบ 

การจัดการที่จะช่วยลดแนวโน้มการเสื่อมสภาพดังกล่าว 

นอกจากนี้ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสมาร่วม

ปฏิบัติงานวิจัยกับนักวิชาการของกรมฯ จำานวน 8 คน และมี

นักวิชาการของไทยจำานวน 1 คน ได้รับสนับสนุนให้ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ นักวิชาการ 

ในเครือข่ายไดร่้วมพฒันาเครือ่งมอืตรวจประเมนิคุณสมบัติดนิ 

หรือ “Biofunctool” สำาหรับตรวจวัดลักษณะโครงสร้าง  

ชนิดปริมาณธาตุอาหารในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุและ

คาร์บอน ระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน เป็นต้น ที่มีต้นทุนต่ำา 

และนำาไปใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้สะดวก

แผนก�รดำ�เนินก�รในปีต่อไป
การดำาเนินงานความร่วมมือ IRD-LDD จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559 กรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับประเทศฝรั่งเศส  

จึงได้เสนอขอขยายระยะการดำาเนินงานอีก 3 ปี (พ.ศ.2559-2562) และจัดทำาความร่วมมือเพิ่มเติมกับสถาบัน INRA ประเทศ

ฝรั่งเศส เพื่อให้กรอบความร่วมมือทางด้านงานวิชาการมีความครอบคลุม และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ เช่น 

การนำาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การจดัการข้อมลูภมูสิารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีความแมน่ยำาสงูมาใช้ในงานสำารวจ ปรบัปรุง

ข้อมูลและบริหารจัดการทรัพยากรดินให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำามากยิ่งขึ้น
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โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งกรมพัฒน�ที่ดินกับร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น

นอกเหนอืจากประเทศเพือ่นบา้นแลว้ กรมพฒันาทีดิ่น

มีโครงการท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศภูฏาน ภายใต้ 

กรอบความรว่มมอืดา้นการเกษตร ไทย-ภฏูาน ในชือ่โครงการ 

“Production of soil maps using digital techniques 

and generation of aerial photographs for land use 

planning in Bhutan” การดำาเนินการในปี 2559 เป็นการ 

ส่งเจ้าหน้าท่ีจำานวน 3 คน ไปร่วมการประชุมช้ีแจง 

การดำาเนินการและคัดเลือกพื้นท่ีนำาร่องเพื่อเริ่มการสำารวจ

และจำาแนกดนิ ระหว่างวันท่ี 1-10 กันยายน 2559 ณ เมอืงพาโร 

ราชอาณาจักรภูฏาน 

โครงก�รคว�มร่วมมือระหว�่งกรมพัฒน�ที่ดินกับไต้หวัน	

กรมพัฒน�ที่ดินมีคว�มร่วมมือกับไต้หวัน	2	โครงก�ร	ได้แก่

1) โครงการพฒันาเช้ือราอารบั์สคูลารไ์มคอรไ์รซาเปน็

ผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์ โดยสง่ผู้แทนจำานวน 5 คน ไปศกึษาดงูาน 

ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 

2) โครงการมาตรการ/วิธกีารในการป้องกันการเกิดดนิ

ถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2559-2563) คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Soil and Water 

Conservation Bureau จำานวน 2 คน มาดำาเนินการ 

ศึกษาพื้นที่ ให้คำาแนะนำา และร่วมกันวางแผนการดำาเนินงาน

พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันท่ี 

2-9 ธันวาคม 2559
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อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รแปรสภ�พเป็นทะเลทร�ย	
(United	Nations	Convention	to	Combat	Desertification)

1.	ก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รแปรสภ�พเป็นทะเลทร�ย	สมัยที่	12
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง รองอธิบดดีา้นวิชาการเปน็หัวหนา้คณะผูแ้ทนไทย 

เขา้ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ

เป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 (Twelfth Session of the Conference of the Parties 

to the United Nations Convention to Combat Desertification: COP 12) 

พร้อมด้วยผูแ้ทนจากกรมพฒันาท่ีดิน กรมชลประทาน และกระทรวงการต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2558 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยการ 

ประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่ให้ความสำาคัญในการเจรจา คือ การสนับสนุนแนวคิด  

“การมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ที่เป็นกลาง” (Land Degradation 

Neutrality: LDN) ซ่ึงเป็นประเด็น

สำาคัญในเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: 

SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลัง

ปี 2558 (Post-2015 Development 

Agenda) ซ่ึงจะทำาให้เกิดการพัฒนา 

ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน และการปรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

2.		ก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นอนุสัญญ�ฯ	ของคณะกรรมก�รอนุสัญญ�
สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต�้นก�รแปรสภ�พเป็นทะเลทร�ย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย ตามมติคณะรฐัมนตร ี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อบูรณาการ 

การทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น

ประธานคณะกรรมการและรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการเป็นกรรมการ

และเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุ

สัญญาฯ ในระดับชาติและสร้างความเช่ือมโยงต่อการดำาเนินงานของอนุสัญญาฯ  

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาฯ ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ
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องคป์ระกอบคณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหนว่ยงานต่างๆ 

ทีเ่ก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย สำานกันายกรัฐมนตร ีกระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่สาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

รวม 29 หน่วยงาน ซ่ึงจะขับเคลื่อนการดำาเนินงานในมิติต่างๆ ทั้งด้าน 

การสร้างความตระหนกั การพฒันานโยบาย การวิจยั การปอ้งกัน ลดผลกระทบ 

และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และพัฒนากรอบการเจรจา 

3.	ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รอนุสัญญ�	สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รแปรสภ�พเป็นทะเลทร�ย	

กรมพัฒน�ที่ดิน

เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงการดำาเนินงานอนุสัญญาฯ ระหว่างคณะกรรมการฯ 

ระดบัชาตแิละหนว่ยงานต่างๆ ในกรมพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดินไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  

กรมพฒันาทีดิ่น โดยมอีธบิดีกรมพฒันาทีด่นิ เปน็ทีป่รึกษา รองอธบิดกีรมพฒันาท่ีดิน

ดา้นวชิาการเปน็ประธานกรรมการ คณะกรรมการจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุสัญญาฯ 

ให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางที่คณะกรรมการอนุสัญญาฯ ระดับชาติกำาหนด 

4.	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รโครงก�รนำ�ร่องในก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�ฯ

เพื่อจัดทำ�เป�้หม�ยคว�มสมดุลของก�รจัดก�รทรัพย�กรที่ดิน	

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำาร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD เพื่อจัดทำา 

เป้าหมายการมีสถานะความเสื่อมโทรมของท่ีดินท่ีเป็นกลาง (Land Degradation Neutrality: LDN) เมื่อวันท่ี 12-13 

กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนประเทศจากเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วม จำานวน 16 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ 

ของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการจัดทำาเป้าหมาย LDN และมาตรการการแก้ไขปัญหา

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อน LDN โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
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✥ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)
กรมพฒันาท่ีดนิมกีารดำาเนนิความร่วมมอืกับหนว่ยงานตา่งๆ มากมาย ซ่ึงสว่นใหญ ่

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อให้เกิดการบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลสำาคัญๆ  

ของประเทศ โดยการนำาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลให้เกิดข้อมูลใหม่ท่ีสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และประชาชน และใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ข้อตกลงคว�มร่วมมือด�้นแผนที่และข้อมูลแผนที	่
มจีำานวน 18 ข้อตกลง โดยกรมพฒันาทีดิ่นไดส้ง่มอบข้อมลูแผนท่ีท่ีกรมพฒันาทีดิ่น 

ได้มีการพัฒนาข้ึน ได้แก่ แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  

ข้อมูลแบบจำาลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นช้ันความสูงเชิงเลข แผนที่ 

สภาพการใช้ทีด่นิ แผนท่ีดิน และแผนท่ีแผนการใชท้ีดิ่น เปน็ตน้ ให้แก่หนว่ยงานต่างๆ 

นำาไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานคู่ร่วมมือได้นำาส่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ช้ันข้อมูล 

GIS พื้นท่ีชลประทาน เส้นทางคมนาคม แม่น้ำา แหล่งน้ำา ที่ต้ังสถานที่สำาคัญ  

ข้อมูลเขตที่ดินของรัฐ ชั้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำาท่วมและภัยแล้ง สิทธิ์ในการเข้าใช้

ระบบสารสนเทศ เป็นต้น นำามาบูรณาการการทำางานเข้าด้วยกัน

หน่วยงานที่เป็นคู่ร่วมมือได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

ข้อตกลงคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกงานให้แก่

นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และให้ความรู้ในการศึกษาดูงานของ

บุคลากรกรมพฒันาทีดิ่นท้ังในและตา่งประเทศ รวมทัง้รับบุคลกรเข้าศกึษา

ต่อในชั้นสูงขึ้นไป ประโยชน์เพื่อสร้างเกษตรกร นักศึกษา หรือผู้ที่สำาเร็จ 

การศึกษาแล้วให้เป็น smart farmer ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง นำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานที่เป็นคู่ร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เป็นต้น
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นอกจากความร่วมมือในรูปของการจัดทำาบันทึกข้อตกลงแล้ว กรมพัฒนาท่ีดินยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ 

ในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เช่น 

● การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร 

(องค์การมหาชน) ในโครงการเช่ือมตอ่ข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีบ่รหิารจดัการทรัพยากรน้ำา ภายใต้แผนงานพฒันา

คลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำาและสภาพอากาศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคลัง

ข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) ผ่านโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และ

เป็นการดำาเนนิการในการขับเคลือ่นการบรูณาการฐานข้อมลูกลางภาครฐั โดยในปี 2559 มกีารนำาข้อมลูของกรมพฒันาท่ีดินเข้าสู ่

คลังข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติ รวม 19 รายการ ประกอบด้วย

 1)  เขตเหมาะสมสำาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 2) เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ

 3)  แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำาสาขา 4)  แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำา

 5)  เขตการใช้ที่ดินระดับตำาบล 6)  สภาพการใช้ที่ดิน

 7)  แหล่งน้ำาขนาดเล็ก 8)  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

 9)  พื้นที่น้ำาท่วมซ้ำาซาก 10) สถิติการเกิดดินถล่ม

 11)  คาดการณ์พื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่เกษตร 12)  คาดการณ์พื้นที่น้ำาท่วมในพื้นที่เกษตร

 13) หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำาป่าไหลหลาก 14) แผนที่ชุดดิน (1:100,000)

 15)  แผนที่ดินเค็ม 16) แผนที่กลุ่มชุดดิน (1:50,000) 

 17)  แผนที่กลุ่มชุดดิน (1:25,000) 18) รายงานชุดดินจัดตั้ง

 19)  แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน

● การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้จดัทำาระบบรวบรวมงานวิจยัของหนว่ยงาน เพือ่บูรณาการผลงานวิจยัให้สามารถใช้ประโยชน ์

ร่วมกัน โดยมีสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักกรมพัฒนาที่ดินได้นำาข้อมูลผลงานวิจัยและบทคัดย่อ 

งานวิจยัเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูงานวิจยัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยระบบสบืค้นงานวิจยัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาโดยสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สามารถเรียกดูได้ที่ http://research.arda.or.th
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✥ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมพัฒนาที่ดินใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทาง HR Scorecard เป็นกรอบ

การดำาเนนิงานในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงตระหนกัว่าสิง่ทีส่ำาคญัท่ีทำาใหยุ้ทธศาสตร์ของกรมพฒันาทีด่นิ บรรลเุป้าหมาย สามารถสง่

ผ่านผลงาน/นวัตกรรม/เทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดนิสูผู่รั้บบรกิารก็คอื บุคลากรของกรมพฒันาท่ีดนิ ทีเ่ปน็ผูขั้บเคลือ่นงานตา่งๆ 

ของกรมพัฒนาที่ดิน

1.	อบรมภ�ยในประเทศ
1.1 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

ซ่ึงนอกจากจะสอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทาง HR Scorecard แล้ว  

ยังสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนท้ัง 5 สมรรถนะ ซ่ึงประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement  

Motivation) การบรกิารทีดี่ (Service Mind) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม (Integrity) และการทำางานเป็นทีม (Teamwork) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 

และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 1,230 ราย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.1.1 โครงการ/หลักสูตรตามงบประมาณปกติ จำานวน 5 โครงการ/หลักสูตร

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบพัสดุ”
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแนวทางปฏิบัติในการ

จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การบริหารสัญญา 

จัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการประมาณราคาเบื้องต้นและค่า K และสามารถจัดทำาแผนปฏิบัติการ

จดัซ้ือจดัจา้งของหนว่ยงานได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมผีูอ้ำานวยการสถานพีฒันาทีด่นิ หัวหนา้ฝา่ยบรหิารทัว่ไป เจา้พนกังานธุรการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เข้าร่วม จำานวน 352 คน

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร”
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถ

ประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิคการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และ

เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การทำางานระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ

ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการทำางาน 

ในองค์กร โดยมีข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน 

เ ก่ี ยว กับการ ถ่ ายทอดอง ค์ความรู้  ห รือ เทคโนโล ยี ต่ างๆ  

ของหน่วยงานภูมิภาค เข้าร่วม จำานวน 79 คน
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3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน” 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ

รักษาวินัย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. 2539 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม รวมทัง้เข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธ 

ศาสนาซ่ึงนำาไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ

และพนักงานราชการจาก

หน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วม 

จำานวน 235 คน 

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา ข้าราชการเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม”
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดี 

มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการ

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม มีจิตสำานึกในการเป็นข้าราชการท่ีดี 

ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีข้าราชการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีอายุราชการ

ไม่เกิน 3 ปี จำานวน 50 คน 

5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี 

สำาหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ

ระเบียบ วินัย ข้อบังคับของทางราชการ สามารถพัฒนาตน

ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติราชการ 

คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีการตัดสินใจโดยหลักเหตุผล 

และเหตุผลเชิงจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  

โดยมข้ีาราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏบัิติหนา้ท่ีราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม จำานวน 50 คน

1.1.2 โครงการหลักสูตรตามงบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำานวน 5 โครงการ/หลักสูตร

1) โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่หลักสูตร 

“การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน”
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่วิทยากร

ระดับพื้นท่ีของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การพัฒนาที่ ดินของกรมฯ โดยมีข้าราชการหรือพนักงานราชการในส่วนภูมิภาค 

ที่เป็นวิทยากรระดับพื้นที่ในโครงการหมอดินน้อย จำานวน 209 คน
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2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน”
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาที่ดินท่ีถูกต้องตามหลัก

วิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยมี 

ข้าราชการในส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินตำาแหน่งนักวิชาการเกษตร  

นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นักสำารวจดิน และนักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน ที่ปฏิบัติราชการมาไม่เกิน 5 ปี จำานวน 49 คน

3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  

HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1-3
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และ

จัดทำาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน 

ทุกระดับ ผู้เช่ียวชาญ และ ผู้แทนจากสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  

และส่วนกลาง จำานวน 176 คน

4) โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “พฒันาทกัษะการสือ่สารดา้นภาษา” หลักสตูร “Professional Presentations 

Workshop for an International Conference” และหลักสูตร “ภาษาจีนระดับพื้นฐาน”
ภาษาองักฤษ เพือ่ให้เข้าใจถึงความสำาคญั เทคนคิ การวางแผน และกำาหนดเป้าหมายของการนำาเสนอ รวมถึงไดเ้รียนรู้ทักษะ 

การสือ่สาร การเตรยีมการสำาหรบัการนำาเสนอและได้เรียนรูเ้ทคนคิการโนม้นา้ว จงูใจ เคลด็ลบัการพดูเพือ่การนำาเสนอ ภาษาจนี 

เพื่อให้ได้เรียนรู้คำาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันไม่น้อยกว่า 500 คำาฝึกพูดประโยคโต้ตอบและได้เรียนรู้ทักษะการกำากับเสียง โดยมี

ข้าราชการจากสว่นกลางและสว่นภมูภิาคทีม่พีืน้ฐานภาษาองักฤษดีและเคยหรอืจะมกีารนำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม

ระดับชาติ เข้าร่วม จำานวน 30 คน

5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”
 เพื่อให้ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโอกาสของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศและระบบ

ราชการไทยและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำาเนินการพัฒนาข้าราชการตามบทบาท ภารกิจของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการระดับชำานาญการข้ึนไป จากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม จำานวน 167 คน
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1.2 การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักสูตร	“นักบริห�รก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาท่ีดินระดับต้น 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน มีทัศนคติในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

สามารถทำางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 

สามารถวิเคราะห์พฤตกิรรมการปฏบัิติงานของตนเอง

และเพื่อนร่วมงาน และนำาไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเอง และเพิ่มพูนสัมพันธภาพเพื่อการติดต่อประสานงาน

ระหว่างหนว่ยงานในอนาคต โดยมข้ีาราชการประเภทวิชาการระดบัชำานาญการไมน่อ้ยกว่า 2 ปี และประเภททัว่ไประดบัชำานาญงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 2 คน

หลักสูตร	“นักบริห�รก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ระดับกล�ง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ท่ีจะสามารถเป็น

ผูน้ำาบรหิารการเปลีย่นแปลงและบริหารงานไดอ้ย่างมอือาชีพ เข้าใจกระบวนการสรา้งเครอืข่าย 

ระบบพันธมิตร เพิ่มพลังการทำางานให้มีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงาน 

ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือประเภท

วิชาการ ระดับชำานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(HiPPS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 1 คน

หลักสูตร	“นักบริห�รก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) 

เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีการ 

ตื่นตัวในการรับรู้เก่ียวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและ

ในเชิงลึก สามารถคิด ริเริ่ม สามารถทำาให้ผู้อื่น

เข้าใจในการปรับเปลีย่นทีจ่ะเกิดข้ึน โดยมข้ีาราชการ

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการส่วน/โครงการ หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือประเภทอำานวยการต้น หรืออำานวยการสูง หรือประเภท

วิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จำานวน 17 คน

หลักสูตร	“ก�รพัฒน�นักบริห�รระดับสูง	:	ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม”	(นบส.1)
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้า สู่ตำาแหน่งประเภทบริหารที่สูงข้ึน มีภาวะผู้นำาในด้านการ

บริหารตนและการบริหารคน การบริหารเป้าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารผลลัพธ์ และการบริหาร

ทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำา กำาหนดจุดเน้น 

ของการพัฒนา ในเร่ืองของการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงานประสานสัมพันธ์การปรับตัว และความยืดหยุ่น  

จิตมุ่งบริการ และการบริหารทรัพยากร โดยมีข้าราชการประเภทอำานวยการไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่น 

ที่ปฏิบัติราชการเดียวกับประเภทอำานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จำานวน 2 คน
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2.	ก�รอบรมและศึกษ�ดูง�นต�่งประเทศ
2.1 ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์ดินของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาการพัฒนา

ความร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ดินไอซ์แลนด์ จึงได้ส่งข้าราชการจำานวน 4 คน  

ไปศึกษาการดำาเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินของศูนย์อนุรักษ์ดินไอซ์แลนด์  

ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลทรัพยากรดินของประเทศ แก้ปัญหาความแห้งแล้งดิน

เสื่อมโทรม และการชะล้างพังทลายของดิน ผลการศึกษาดูงานทำาให้ทราบถึง

สภาพทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำาการเกษตร แต่กลับ

สามารถพัฒนาความเจริญให้กับประเทศได้ โดยใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานความร้อนใต้พื้นดิน  

แหลง่น้ำาจดื จากธารน้ำาแข็ง มหาสมทุรแหลง่ทรพัยากรทางทะเล 

แหล่งน้ำาแร่ธรรมชาติ สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโต

อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบปี กลายมาเป็นประเทศ

ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่มากท่ีสุด มีประชากร 

ทีม่ีความสุขมากทีสุ่ด ซึง่เปน็สิง่ทีส่ามารถนำามาประยกุตแ์นวคดิ

ปรับใช้กับประเทศไทยได้

2.2 ศึกษาดูงานและหารือกับสถาบัน IRD และ INRA ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การเดินทางครั้งนี้ ได้หารือ

เร่ืองการวิเคราะห์และประเมิน

การชะล้างพังทลายของดินด้วย  

physical model ในลุม่น้ำาขนาดเลก็ 

กับผู้เช่ียวชาญจากสถาบัน IRD 

รวมทั้งได้หารือแนวทางการทำา 

MOU ร่วมกับสถาบัน INRA  

ดา้นการจดัทำาฐานข้อมลูดินด้วยระบบ digital soil mapping ซ่ึงจะช่วยพฒันาการจดัการฐานข้อมลูดนิของไทยให้มปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น

2.3 การประชุม International Conference on Computer Science and Technology ณ ญี่ปุ่น 

เป็นการประชุมวิชาการด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีไปใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงานชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์  

การจัดการข้อมูล และการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับ

การสื่อสาร กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทั่วโลก
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2.4 การประชุมวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำาโลก ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

 ผู้ เ ข้าร่วมการประชุมได้มี โอกาสร่วมเสนอผลงาน  

แลกเปลี่ยนงานวิจัย พัฒนางานวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำา 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์ดินและน้ำาร่วมกับ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม สถาบัน และองค์กรในประเทศเครือข่าย  

ตลอดจนศึกษาดูงานอนุรักษ์ดินและน้ำาในประเทศเซอร์เบีย

2.5 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปรับปรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช

ในระบบเกษตรอินทรีย์ ณ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส

เป็นการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้าน

การปรับปรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช 

ในระบบเกษตรอนิทรีย์ และสรา้งความรว่มมอืระหว่างกรมพฒันาทีด่นิ 

กับ International Atomic Energy Agency (IAEA) ด้านการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อศึกษาและพัฒนาด้านการ

ปรับปรุงบำารุงดิน การจัดการดิน น้ำา เพื่อเพิ่มผลิตภาพของดิน 

3.	อบรมหมอดินอ�ส�
หมอดินอาสา คือ เกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีมคีวามสนใจในงานด้านการพฒันาท่ีดิน และอาสาเข้ามาช่วยกรมพฒันาท่ีดินปฏบัิติงาน 

ทำาหน้าท่ีเสมือนเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินในการให้บริการ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้แก่เกษตรกรทั่วไปท่ีสนใจเข้ามาขอรับ

การแนะนำา ซ่ึงการแต่งตั้งหมอดินอาสาเพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดินในระดับพื้นเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้ของกรมฯ  

ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ และผู้สนใจ มี 4 ประเภท จำานวน 82,424 ราย คือ

1) หมอดินอาสาประจำาหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำาความรู้ที่ได้รับการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่

เกษตรกรและผู้สนใจ จำานวน 74,238 ราย

2) หมอดินอาสาประจำาตำาบล เป็นหมอดนิทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากหมอดินอาสาประจำาหมูบ่า้น เนือ่งจากมคีวามเหมาะสม 

และมีศักยภาพความรู้ สามารถนำาข้อมูลของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ พัฒนาเป็นแกนนำาบริหารเครือข่ายหมอดิน

อาสาประจำาตำาบลเป็นผู้ประสานงานระหว่างหมอดินอาสาประจำาหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำาอำาเภอและสถานีพัฒนาที่ดิน 

รวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ภายในตำาบล จำานวน 7,213 ราย

3) หมอดินอาสาประจำาอำาเภอ คอืหมอดินอาสาทีไ่ด้รับการคัดเลอืกจากหมอดนิอาสาประจำาตำาบลและมผีลงานและวิสยัทัศน์

เพื่อเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหมอดินอาสากับหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรให้มากขึ้น จำานวน 896 ราย

4) หมอดินอาสาประจำาจงัหวัด เช่นเดียวกับหมอดินอาสาประจำาอำาเภอสามารถเป็นไดท้ัง้หมอดนิอำาเภอและหมอดินจงัหวัด 

จำานวน 77 ราย
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อบรมหมอดินอ�ส�ประจำ�จังหวัด

โครงก�รฝึกอบรมหมอดินอ�ส�ประจำ�อำ�เภอ

อบรมหมอดินอ�ส�ประจำ�หมู่บ้�น
โครงก�รฝึกอบรมหมอดินอ�ส�ประจำ�ตำ�บล
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✥ การจัดทำายุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559  

กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดทำายุทธศาสตร์กรมฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน จำานวน 4 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ  

และจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ท้ังหมด 4 ภาค ประกอบด้วย บุคคลภายในและภายนอก รวมถึงเกษตรกรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำาเนินงานและจัดทำายุทธศาสตร์กรมฯ และมีการปรับปรุง 

แผนยุทธศาสตร์กรมฯ ตามผลการระดมความคิดเห็นระดับภาคและจากคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน  

จนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมนำาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงานต่อไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำา
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดและทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

3. ทบทวนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์

7. จัดทำา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
และนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา 

5. วิเคราะห์ข้อมูล

8. จัดทำาประชาพิจารณ์ 
(ประชุม 4 ภาค)

4. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการจัดทำายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

9. จัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และ 1 ปี

10. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการสู่หน่วยงาน

11. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน์ :   พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พัฒน�ที่ดินให้สมบูรณ์ :  อนุรักษ์ดินและน้ำาเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ฟื้นฟูและปรับปรุงบำารุงดิน 

 โดยใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่กรมฯ ได้คิดค้น วิจัย 

 และนำามาพัฒนาต่อยอดสำาหรับแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ทำาการเกษตร 

 เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการผลิตพืช 

 และเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 

ก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน :  การสำารวจ วิเคราะห์ จำาแนกประเภทการใช้ที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน 

 การบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โดยพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของดิน โดยให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและยาวนาน 

ก�รมีส่วนร่วม  :  ภาคีเครือข่าย ได้แก่ หมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร 

 กลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

 สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน 

 และการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินผ่านภาคีเครือข่าย 

 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินและนำาไปพัฒนาต่อยอด 

 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง

พันธกิจ :

 1.  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

 2.  เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

  ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำาไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

 3.  พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำารวจ วิเคราะห์ และจำาแนกดิน เพื่อกำาหนดแผนการใช้ที่ดิน 

  พร้อมทั้งกำาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย

  เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

 4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำา การฟื้นฟูปรับปรุงบำารุงดิน 

  เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

 5.  พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ 

  ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐาน

  ในการดำาเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

 6.  พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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อำ�น�จหน้�ที่ :

 1. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2.  ศึกษา สำารวจ วิเคราะห์และจำาแนกดิน เพื่อกำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 

  การกำาหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำาให้เกิดการปนเปื้อน

  ของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การกำาหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำา รวมทั้งติดตามสถานภาพการใช้ที่ดิน

 3 ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงบำารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

 4.  ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงบำารุงดิน 

  การอนุรักษ์ดินและน้ำา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

 5.  ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำาสำามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน 

  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

  และอื่นๆ 

 6.  ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย

  หมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ 

 7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 

  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศ�สตร์ :

 1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำารวจจำาแนกดิน วิเคราะห์ดิน 

  และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

 2.  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

  เชิงนวัตกรรม

 3.  บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำา

 4.  สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย

 5.  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

 6.  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินโดยการสำารวจ จำาแนกดิน วิเคราะห์ดิน 

  และวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 2.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  ด้านการพัฒนาที่ดินสำาหรับใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 3.  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

  อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกร หมอดินอาสา เครือข่ายด้านการพัฒนาดิน 

  และสถาบันเกษตรกร ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

 5.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาดิน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

 6.  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

เป้�ประสงค์ของประเด็นยุทธศ�สตร์ :

 1.  ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)

 2.  งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนำาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3 ต่อปี)

 3.  ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมี

  และสารเคมีทางการเกษตรลดลง (ร้อยละ 20 ต่อปี)

 4.  องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ต่อปี)

 5.  องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำางานมากขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)

 6.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้

  และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด :

 1.  ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

 2.  ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

 3.  จำานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำาไปใช้ประโยชน์

 4.  อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง

 5.  ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง

 6.  ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำางาน

 7.  จำานวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น

 8.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ
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ê
ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ 

4
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✥ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน  

เข้าร่วมรับรางวัลในงานประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลประจำาปี พ.ศ. 2559 Start up การบริการภาครัฐ 

สู่ความเป็นสากล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ 



AnnuAl RepoRt 2016 / Land Development Department

79

1.	ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ	โดยแบ่งออกเป็น	2	ร�งวัล	ได้แก่
1.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น

ชื่อผลงาน “จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรครากเน่า และแมลงศัตรูพืช” 

หน่วยงาน : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1.2 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี

ชื่อผลงาน  “ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุงคุณภาพดิน

 อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุน”

หน่วยงาน : สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2.	ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด�้นก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม
2.1 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงาน  “โครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสา 

 แบบมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา  

 โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก” พื้นที่ต้นแบบของ

 หมอดินอาสา นายสังคม น้อยสงวน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

3.	ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	(PMQA)

หมวด 4 :  การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การ

 และการจัดการความรู้

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 และคณะทำางาน PMQA
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ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.2559

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำาหนัก   เกณฑ์การให้คะแนน    ผลการดำาเนินงาน
   (ร้อยละ)      ผลการ ค่าคะแนน คะแนน 
         ดำาเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำาหนัก

มิติภายนอก           
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)          
ตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำาคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผลการดำาเนินการ ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 90.23 5.0000 0.2500
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรที่สำาคัญ          
  1.2.1 ผลผลิตพืชที่สำาคัญเฉลี่ยต่อไร่ 
  (ก.ก./ไร่) 5        
   1.2.1.1 ข้าวนาปี ่  (2)        
    - ภาคเหนือ   ((0.5)) 518 539.5 561 582.5 604 572 3.5116 0.1760
    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ((0.5)) 321 334 347 360 373 360 4.0000 0.0200
   - ภาคกลาง  ((0.5)) 557 575 593 611 629 620 4.5000 0.0225
   - ภาคใต้  ((0.5)) 389 409.5 430 450.5 471 453 4.1220 0.0206
   1.2.1.2 มันสำาปะหลัง กิโลกรัมต่อไร่ 1 3,541 3,576 3,611 3,646 3,681 3,426 1.0000 0.0100
   1.2.1.3 ปาล์มน้ำามัน กิโลกรัมต่อไร่ 1 2,386 2,481 2,576 2,671 2,766 2,424 1.4000 0.0140
   1.2.1.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กิโลกรัมต่อไร่ 1 637 650.5 664 677.5 691 671 3.5185 0.0352
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำานวนพื้นที่ชลประทาน ไร่ 5 338,815 348,594 358,373 368,151 377,929 385,218 5.0000 0.2500
และแหล่งน้ำาที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ร้อยละ 5 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420 N/A 1.0000 0.0500
ภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 99.40 5.0000 0.5000
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความสำาเร็จของการสำารวจ ร้อยละ 15 90 95 100 100  100 5 5.0000 0.7500
และจัดทำาแผนที่การถือครองด้านการเกษตร     เสร็จก่อน เสร็จก่อน 15 กย. 59  1 กย. 59
รายแปลงในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุ ร้อยละ
 ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว          
   - พื้นที่เดิม  ร้อยละ 5 0.57 0.67 0.77 0.87 0.97 1.54 5.0000 0.2500
   - พื้นที่ใหม่ ร้อยละ 5 0.17 0.32 0.47 0.62 0.77 0.61 3.9300 0.1965
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยละ 5 2 4 6 8 10 N/A 1.0000 0.0500
 เกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำา
 ในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละต้นทุนการผลิตของ ร้อยละ 5 38 38.5 39 39.5 40 N/A 1.0000 0.0500
 เกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์
 ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ตัวชี้วัด : 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ :  ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 80.87 4.1740 0.4174
 การวิเคราะห์ดินสำาหรับเกษตรกร 

มิติภายใน (ร้อยละ 25)          

ตัวชี้วัดที่ : 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ           
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 97.53 5.0000 0.1250
 รายจ่ายลงทุน 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 98.49 5.0000 0.1250
 รายจ่ายภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ : 4 การประหยัดพลังงานของส่วน ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 2.657 2.6570 0.0664
 ราชการ  
ตัวชี้วัดที่ : 5 การประหยัดน้ำา ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0750
ตัวชี้วัดที่ : 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500
 สารสนเทศภาครัฐ 
ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสำาเร็จของการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
 พัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ชื่อตัวชี้วัด : 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  5 0-19.99  20-39.99 40-59.99 60-79.99 80-100 79.60 4.0000 0.2000
 การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ  คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

 น้ำาหนักรวม  35    ค่าคะแนนที่ได้    3.9536

หมายเหตุ : N/A เป็นคะแนนที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นจึงใส่ค่าคะแนนขั้นต่ำาที่ 1 คะแนน      
    

กิโลกรัมต่อไร

 1 2 3 4 5
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✥ ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกรมฯ

ตัวชี้วัดที่	1.9	ร้อยละต้นทุนก�รผลิตของเกษตรกรลดลงหลังก�รใช้ส�รอินทรีย์ลดก�รใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร
ประเมินผลโครงก�รส่งเสริมก�รใช้ส�รอินทรีย์ลดใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร/เกษตรอินทรีย์

การประเมนิผลโครงการสง่เสริมการใช้สารอนิทรย์ีลดใช้สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรีย์ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ประเมนิ

การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรของการผลิตพืช 4 ชนิดพืช (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และ 

มนัสำาปะหลงั) และทราบผลการดำาเนนิงานโครงการ ตลอดจนความคิดเห็น ความพงึพอใจปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครพนม 

มหาสารคาม ลำาพูน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เพชรบุรี และสงขลา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการกลุม่พฒันาต่อยอดกลุม่เดมิทีเ่ข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำานวน 389 ราย ซ่ึงเกษตรกรปลกูพชืมากกว่า 1 ชนดิ 

(ปลูกข้าว จำานวน 142 ราย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำานวน 68 ราย ปลูกอ้อย จำานวน 97 ราย และปลูกมันสำาปะหลัง 

จำานวน 110 ราย) ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  

ซึ่งผลการประเมิน พบว่า

1.	ก�รใช้ปุ๋ยเคมี/ส�รเคมีท�งก�รเกษตร	

จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร

ในการเพาะปลูกพืชลดลง ดังนี้

1.1 ปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

ทางการเกษตรลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 39.48 โดยพบว่า เกษตรกร

ที่ปลูกมันสำาปะหลังมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 43.44 รองลงมา เกษตรกรท่ีปลกูข้าวมปีริมาณ

การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 39.88 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด 

มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 38.27 และเกษตรกร 

ที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 36.32

1.2 ยากำาจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้

ยากำาจดัวัชพชืลดลงเฉลีย่ รอ้ยละ 29.21 โดยพบว่า เกษตรกร

ที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้ยากำาจัดวัชพืชลดลงมากที่สุด  

คดิเปน็รอ้ยละ 33.87 รองลงมา เกษตรกรทีป่ลกูมนัสำาปะหลงั

มีปริมาณการใชย้ากำาจัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 30.34 เกษตรกร 

ที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้ยากำาจัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 

31.45 และเกษตรกรท่ีปลกูข้าวมปีริมาณการใช้ ยากำาจดัวัชพชื

ลดลงร้อยละ 21.18
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1.3 ยาปราบศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 36.23 โดยพบว่า เกษตรกร

ที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 38.38 รองลงมา เกษตรกรท่ีปลูกมันสำาปะหลังมีปริมาณ

การใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 37.26 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 35.23  

และเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 34.04

2.	ก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ส�รอินทรีย์ท�งก�รเกษตร

จากผลการประเมนิ พบวา่ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมดใช้ปุ๋ยอนิทรย์ี/สารอนิทรีย์ทางการเกษตรในการเพาะปลกูพชื 

(4 ชนิดพืช) ซึ่งมีปริมาณการใช้ในแต่ละประเภท ดังนี้

2.1 ปุ๋ยหมัก พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยหมักเฉลี่ย 0.60 ตัน/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้มากที่สุด 

เฉลี่ย 1.05 ตัน/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.54 ตัน/ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลังมีปริมาณ

การใช้เฉลี่ย 0.48 ตัน/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.31 ตัน/ไร่ 

2.2 ปุ๋ยคอก พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกเฉลี่ย 0.61 ตัน/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลังมีปริมาณการใช้

มากที่สุดเฉลี่ย 0.76 ตัน/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.60 ตัน/ไร่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณ

การใช้เฉลี่ย 0.59 ตัน/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.49 ตัน/ไร่ 

2.3 น้ำาหมักชีวภาพ พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้น้ำาหมักชีวภาพเฉลี่ย 4.87 ลิตร/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว 

มีปริมาณการใช้มากที่สุดเฉลี่ย 6.17 ลิตร/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.82 ลิตร/ไร่ เกษตรกรที่ปลูก 

มันสำาปะหลังมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.41 ลิตร/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.06 ลิตร/ไร่ 

2.4 ปุ๋ยพืชสด พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยพืชสดเฉลี่ย 5.85 กก./ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้

มากที่สุด เฉลี่ย 7.19 กก./ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณ การใช้เฉลี่ย 5.55 กก./ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลัง 

มีปริมาณการใช้เฉลี่ย 5.41 กก./ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 5.25 กก./ไร่ 

2.5 วัสดุปูนทางการเกษตร (ปูนมาร์ล, หินปูนฝุ่น, โดโลไมท์) พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปูนทางการเกษตรเฉลี่ย 

85.50 กก./ไร่ โดยเกษตรกรท่ีปลกูข้าวโพดมปีริมาณการใช้มากทีส่ดุเฉลีย่ 117.18 กก./ไร่ รองลงมา เกษตรกรทีป่ลกูข้าวมปีรมิาณ

การใช้เฉลี่ย 97.68 กก./ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลังมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 79.78 กก./ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณ

การใช้เฉลี่ย 47.34 กก./ไร่ 
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3. ต้นทุนการผลิต

3.1 ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร

ผลการประเมินต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/

สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ พบว่า ภายหลงัจากเข้ารว่มโครงการแลว้ 

เกษตรกรได้นำาความรู้ นวัตกรรม และ 

ปัจจัยการผลิตต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการไปประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกพืช

ในพื้นที่ทำาการเกษตรของตนเอง ทำาให้มีการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี

ทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืชลดลงจาก

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารอินทรีย์ทางการเกษตร 

ตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้า ท่ี ท่ี รับผิดชอบ

โครงการ นอกจากนี ้ยังพบวา่ เกษตรกรสว่นหนึง่ทำาการเพาะปลกูพชืแบบเกษตรอนิทรย์ี โดยไมใ่ช้ปุ๋ยเคม/ีสารเคมทีางการเกษตร 

ส่งผลให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 39.84  

โดยเกษตรกรทีป่ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์มต้ีนทนุการใช้ปุ๋ยเคม/ีสารเคมทีางการเกษตรลดลงมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 46.97 รองลงมา 

เกษตรกรท่ีปลูกอ้อยมีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 40.06 เกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลังมีต้นทุน 

การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลงร้อยละ 32.91 และเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร

ลดลง ร้อยละ 29.82 ตามลำาดับ 

3.2 ต้นทุนการผลิตพืช

เกษตรกรมกีารเปลีย่นแปลงตน้ทุนการผลติพชื (4 ชนดิพชื) ลดลงเฉลีย่ คิดเป็นรอ้ยละ 7.31 โดยพบว่า เกษตรกรท่ีปลกูข้าว 

มีต้นทุนการผลิตลดลงมากที่สุด ร้อยละ 12.31 รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำาปะหลัง มีต้นทุน 

การผลิตลดลง ร้อยละ 6.60 และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีต้นทุนการผลิตลดลงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.71 

4. ผลผลิตพืช

ภายหลังจากท่ีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 

ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 16.43 ซึ่งเกิดจากการนำาความรู้ คำาแนะนำา 

ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ 

ตลอดจนการใชปุ้ย๋อนิทรีย์/สารอนิทรย์ีทดแทนการใช้ปุ๋ยเคม/ี

สารเคมีในการเพาะปลูกพืชส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโต 

ไ ด้ ดี ข้ึ นทำ า ให้ ไ ด้ รั บผลผลิ ตทางการ เกษตร เพิ่ ม ข้ึ น  

โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต

เพิ่มข้ึนมากที่สุดร้อยละ 33.69 รองลงมา เกษตรกร 

ที่ปลูกอ้อยมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพิ่ม ข้ึน  

ร้อยละ 12.36 เกษตรกรที่ปลูก ข้าวโพดเลี้ ยงสัต ว์ 

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.35 

และเกษตรกรทีป่ลกูมนัสำาปะหลงัมกีารเปลีย่นแปลงปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 
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5.	ร�ยได้จ�กก�รปลูกพืช

ภายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 

เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน และ 

มีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร

ลดลงจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารอินทรีย์ทางการ

เกษตรทดแทน ส่งผลให้มีรายได้จากการปลูกพืช

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 19.99 โดยเกษตรกร 

ทีป่ลกูข้าว มกีารเปลีย่นแปลงรายได้เพิม่ข้ึนมากทีส่ดุ 

คิดเป็นร้อยละ 37.91 รองลงมา เกษตรกร 

ที่ปลูกอ้อยมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 14.78 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.50 

และเกษตรกรที่ปลูกข้าวมันสำาปะหลังมีการ

เปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.77

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตลดลง ซ่ึงเกิดจากการนำาความรู้ คำาแนะนำา  

ปัจจัยการผลิตท่ีได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในพื้นท่ีทำาการเกษตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชส่งผลให้พืชเจริญเติบโต 

ได้ดีข้ึน ทำาให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน ตลอดจนทำาให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน และมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรลดลง ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกร 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 
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✥ ผลการประกวดงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำา/การปลูกหญ้าแฝก/
แหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผลก�รดำ�เนินง�นเขตพัฒน�ที่ดินลุ่มน้ำ�	ก�รปลูกหญ�้แฝก	และแหล่งน้ำ�ในไร่น�นอกเขตชลประท�นดีเด่น	

ปี	พ.ศ.	2559

กรมพฒันาทีดิ่นมนีโยบายรณรงคก์ารปลกูหญ้าแฝกเพือ่อนรัุกษด์นิและน้ำา การอนรุกัษฟ์ืน้ฟดิูนและทรัพยากรดิน การรกัษา

สภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำาริ การก่อสร้างแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำาไว้ใช้

ในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำาในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมถึงการจัดทำาเขตพัฒนาท่ีดิน

ลุ่มน้ำา ซ่ึงนำากิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาบูรณาการในการพัฒนาที่ดิน จึงจัดให้มีการประกวดผลการดำาเนินงานดังกล่าว  

โดยกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการประกวดผลงาน และพิจารณาตัดสิน ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้

ก�รประกวดผลก�รดำ�เนินง�นเขตพัฒน�ที่ดินลุ่มน้ำ�

รางวลัชนะเลศิ ผลการดำาเนนิงานเขตพฒันาทีด่นิลุม่น้ำาดีเดน่ 

ปี พ.ศ. 2559 คือ เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำาห้วยน้ำาแหง ลุ่มน้ำา 

สาขาน้ำาแหง ลุ่มน้ำาหลักแม่น้ำาน่าน ตำาบลบัวใหญ่ อำาเภอนาน้อย 

จงัหวัดนา่น โดยสถานพีฒันาท่ีดินนา่น สำานกังานพฒันาทีด่นิเขต 7
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ก�รประกวดผลง�นก�รปลูกหญ้�แฝก
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน และประเภทเกษตรกร

รางวัลชนะเลิศ ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ปี พ.ศ. 2559

- ประเภทหน่วยงานของกรมฯ

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 7 ตำาบลม่วงเจ็ดต้น อำาเภอบ้านโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ์

- ประเภทเกษตรกร

นายแข่เง สิทธิ์คงชัย บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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ก�รประกวดผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รแหล่งน้ำ�ในไร่น�นอกเขตชลประท�น

โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ ผลการดำาเนินงานโครงการแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 คือ

ภาคเหนือ : นางกาญจนา คำาพันธุ์ บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำาบลฝายแก้ว อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาคกลาง : นายบุญทัย ประชากุล บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำาบลเชียงทอง อำาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายสุเทพ วงศ์ภูธร บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตำาบลเชียงเพ็ง อำาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ภาคใต้ : นางสำาเริง เปลี่ยนบุญชู บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 7 ตำาบลรางบัว อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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✥ การจัดทำาพิพิธภัณฑ์ดินประจำาภูมิภาค

สืบเนื่องจากสหประชาชาติ ปี 2558 เป็นปีดินสากลกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ดิน โดยมี

วัตถุประสงค์ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสำารวจจำาแนกดิน สภาพปัญหาของดิน และการ

จัดการดินของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าชมได้ตระหนักในความสำาคัญของทรัพยากรดินและการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้สนใจเข้าชมจำานวนมาก 

ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่สำาหรับประชาชนที่สนใจซ่ึงอยู่ต่างจังหวัด 

อกีเป็นจำานวนมากยังไมส่ะดวกในการเดินทางมาเข้าชมพพิธิภณัฑ์ดินแห่งนี ้กรมฯ จงึดำาเนนิการจดัทำาพพิธิภณัฑ์ดนิ 

ประจำาภูมิภาคจำานวน 12 แห่ง โดยจัดตั้ง ณ สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
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ภายในพิพิธภัณฑ์ดินจะมีการจัดแสดงข้อมูลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงาน

พัฒนาที่ดิน ตัวอย่างหน้าตัดดินของชุดดินต่างๆ ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรพร้อมท้ังแนวทาง

การปรับปรุงแก้ไข หรือลักษณะของดินที่เหมาะสมสำาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด แบบจำาลองการชะล้างพังทลายของดิน 

ลักษณะและสมบัติดินที่สามารถสังเกตและตรวจสอบได้ง่าย ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ดินประจำาภูมิภาค เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและหันมาสนใจทรัพยากรดินในท้องถ่ินของตนเอง เพราะได้เห็น

ตัวอย่างดินจริงที่มีหลากหลายประเภท มีความเหมาะสมและปัญหาแตกต่างกัน และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ใช้เป็นสื่อประกอบการอธิบาย ให้ความรู้ และถ่ายทอดแนะนำาวิธีการจัดการดิน การปรับปรุงบำารุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดิน

และน้ำา ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น เดินทางมาชมได้สะดวกขึ้น

ในปี พ.ศ. 2559 ดำาเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ดิน โดยจัดแสดงข้อมูลดินที่เป็นจุดเด่นหรือปัญหาเฉพาะพื้นที่ของแต่ละ

ภูมิภาค จำานวน 4 แห่ง ได้แก่

สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธ�นี 
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สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต	3	จังหวัดนครร�ชสีม�	

สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต	8	จังหวัดพิษณุโลก	
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สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต	5	จังหวัดขอนแก่น
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✥ หมอดินอาสาดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ประจำาปี 2559
เกษตรกรดีเด่นแห่งช�ติ	ส�ข�ก�รพัฒน�ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และหมอดินอ�ส�ดีเด่น	ประจำ�ป	ี2559

ประวัติและผลง�น
นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ อายุ 43 ปี 

หมอดินอาสาประจำาอำาเภอศรีสวัสดิ์ อาชีพ เกษตรกรรม 

จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สถานภาพ สมรสกับนางนัยนา มงคลกาญจนคุณ มีบุตร 2 คน

ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี 119 หมูท่ี ่4 ตำาบลหนองเป็ด อำาเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบุร ี

โทรศัพท์ 084-527-6227

ผลงานและความสำาเร็จ ก่อนที่จะมีแนวคิดการทำาไร่นาสวนผสม นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมแบบเชิงเดีย่ว (ข้าวโพดและพริก) เช่นเดยีวกับเกษตรกรรายอืน่ๆ จากปัญหาดงักลา่วทำาใหเ้กิดความคดิท่ีจะปรับเปลีย่น 

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานในกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์หลังจากท่ีศึกษาดูงานแล้วจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นท่ีปลูกดังนี้ ปลูกข้าว 

เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ได้แก่ ไผ่รวก มะละกอ กล้วยไข่ กล้วยน้ำาว้า ฯลฯ พืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว  

ผักบุ้ง แตงกวา บวบ ฯลฯ สมุนไพร เช่น ตะไคร้หอมข่า และสะเดา เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และสุกร (นำามูลสุกรมาผลิตเป็น 

ก๊าซหุงต้มใช้ภายในครัวเรือน) เลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลานวลจันทร์ ฯลฯ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน 

สว่นทีเ่หลอืนำามาแปรรปูเป็นปลาสม้เพือ่จำาหนา่ย และปลกูพชืเพือ่การอนรุกัษพ์นัธกุรรม ได้แก่ สมอไทย และมะกอกปา่ นอกจากนี ้

ยังได้จัดตั้งกลุ่มใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและจัดตั้งศูนย์เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำาหมัก

ชีวภาพให้กับสมาชิกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

นายพฒันพ์งษ ์มงคลกาญจนคุณ ได้ศึกษาเรยีนรู้เพือ่การประกอบอาชีพ อยู่ตลอดเวลาเพือ่พฒันาตนเองและเผยแพร่สูส่งัคม 

เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสาจากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีและได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดินต่างๆ  

จึงได้นำาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในการปรับปรุงบำารุงดินเริ่มพัฒนาโดย 1. ปรับปรุง

สภาพดินกรดโดยใช้สารปรับปรงุดนิ (โดโลไมท์) 2. ใช้ปุย๋หมกัซุปเปอร ์พด.1 เพือ่ปรับโครงสรา้งดนิและเพิม่ความอดุมสมบูรณดิ์น 

3. ปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน 4. ใช้น้ำาหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 เพื่อส่งเสริม 

การเจริญเตบิโตของพชื 5. ใช้สารบำาบัดน้ำาเสยีและขจดักลิน่เหมน็ ซุปเปอรพ์ด. 6 เพือ่กำาจดักลิน่เหมน็และบำาบัดน้ำาเสยีในคอกสตัว์  

6. ใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชซุปเปอร์ พด.7 แทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 7. ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ฯ ที่มีความลาดชัน 

เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และนำาใบหญ้าแฝกที่ตัดแต่งมาคลุมโคนต้นพืชเพื่อรักษาความชื้นในดิน จากระยะเวลา 

ที่ผ่านมาในการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ทำาให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้นและให้ผลผลิตสูงขึ้น 

ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร ดังนี้ 

1.  กล้วยไข่ กล้วยน้ำาว้า เป็นเงิน  445,000  บาท

2.  มะละกอ  เป็นเงิน  1,152,000  บาท

3.  ไผ่รวกหวาน  เป็นเงิน   40,000  บาท

 รวมเป็นเงิน   1,637,000  บาท
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ร�งวัลชนะเลิศ	ส�ข�ก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ�

นายทนงศกัดิ ์นลินอ้ย หลงัเกิดน้ำาทว่มใหญ่ในปี 2554 สง่ผลให้สวนมะมว่ง 

เสียหายทัง้หมด ดินในร่องสวนเกิดการชะลา้งต้องสญูเสยีรายได้และเสยีค่าใช้จา่ย 

ในการทำาคันดินยกรอ่งฟืน้ฟสูวนมะมว่งใหมน่บัลา้นบาท จงึเริม่ ศกึษาหาแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนทำาคันดินก้ันน้ำา 

และจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาในลักษณะต่างๆ ภายหลังจากการทำาคันดิน 

ก้ันน้ำาแลว้ ได้นำาหญ้าแฝกมาปลกูจนสามารถปอ้งกันพืน้ทีส่วนมะมว่งของตนเองได ้

แนวหญ้าแฝกที่ปลูกสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเก็บรักษา

ความชื้น ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศ

ร�งวัลชนะเลิศ	ส�ข�ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน

นางแสงจันทร์ ปันแก้ว เนื่องจากดินในพื้นที่แปลงเกษตรเป็นดินเหนียว  

ไมเ่หมาะสมในการปลกูพชื จงึไดม้แีนวคิดในการปรบัปรงุบำารงุดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมกั 

รว่มกับการใช้น้ำาหมกัชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 ราดลงดิน เพือ่ช่วยให้ดินมคีวามร่วนซุย 

ระบายอากาศ และอุม้น้ำาไดดี้ข้ึน ในพืน้ท่ีจะแบ่งออกเป็นหลายสว่นคอืในสว่นของ

นาข้าว จะไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อช่วยปรับปรุงบำารุงดิน 

และเก็บเมล็ดพันธ์ุ ส่วนพื้นที่หลังนาข้าวอีกส่วนจะปลูกฟักทอง และแตงไทย  

เพือ่เป็นรายได้เสรมิหลงัการเก็บเก่ียวข้าว และปลกูพชืผกัปลอดสารพษิหมนุเวยีน  

มกีารปรับปรงุบำารงุดินด้วยปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และฉดีพน่น้ำาหมกัชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 

และสารควบคุมแมลงศัตรูพืชและซุปเปอร์ พด.7 และนำาฟางข้าวมาคลุมดิน 

รักษาความชื้นในแปลงพืชผักทำาให้มีรายได้ต่อเนื่องทุกวัน 
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ร�งวัลชนะเลิศ	ส�ข�ก�รใช้ประโยชน์หญ�้แฝกเพื่อก�รเกษตร

นายชัยพร หิรัญอร พื้นที่ทำาการเกษตรเป็นดินร่วนปนทราย มีการแพร่

กระจายของดินเค็มเป็นหย่อมๆ ก่อนดำาเนนิการปลกูหญ้าแฝก ในฤดูฝนมกีารชะลา้ง

พังทลายของหน้าดินสูง ทำาให้ชั้นดินกักเก็บน้ำาได้น้อย จึงขาดความอุดมสมบูรณ์ 

และขาดความชุ่มช้ืน และประสบภาวะฝนแลง้ กระทัง่เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดนิ

ขอนแก่น ได้ให้คำาแนะนำาในการอนุรักษ์ดินและน้ำา โดยมีการปรับรูปแปลงนา

ลกัษณะที ่2 ขุดคเูพือ่กักเก็บน้ำาไวใ้ช้ในนาและควบคมุระดับน้ำาใต้ดนิ นำาระบบพชื 

โดยเฉพาะการปลกูหญ้าแฝก เต็มพืน้ทีก่ารเกษตรหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ปลกูหญ้าแฝก 

รอบขอบแปลง ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขนาบข้างบ่อซีเมนต์ปลูกมะนาว  

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวถนนหรือทางลำาเลียงในไร่นา ปลูกหญ้าแฝกรูปตัววีหงาย

เพือ่รบัน้ำาในรอ่งน้ำา ปลกูหญ้าแฝกระหว่างแถวไมผ้ล และปลกูหญ้าแฝกแบบวงกลม และคร่ึงวงกลมรอบโคนต้นพชื และตดัใบหญ้า 

คลมุดิน รวมทัง้สนบัสนนุใบหญ้าแฝกให้โรงเรยีนนำาไปหตัถกรรม โดยกิจกรรมการใช้หญ้าแฝกดังกลา่ว สามารถอนรัุกษดิ์นและน้ำา 

และช่วยปรับปรุงบำารุงดิน ทำาให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
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✥ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในปี 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำาปี 2558 จำานวน 2 ราย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล น�ยสมศักดิ์ สุขจันทร์ 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง  ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

กอง/สำานัก กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

 กรมพัฒนาที่ดิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อม  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานดีเด่น เป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการเสนอความคิดและจัดเตรียมตัวอย่างดินเพื่อจัดทำาพิพิธภัณฑ์ดินในประเทศไทย 

ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกับทรัพยากรดินของประเทศและเปน็ผูค้น้ควา้หาวิธีการสำารวจการแพรก่ระจาย

ของดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ให้รวดเร็วข้ึน และไดข้้อมลูในระบบดจิทัิลทีท่นัสมยัสำาหรบัการพฒันา พืน้ท่ีท่ีมปัีญหาตอ่

การเกษตรได้ตลอดไป

ชื่อ – สกุล น�ยปรีด� ผ่อนต�ม
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)

กอง/สำานัก สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

 จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานดีเด่น มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม 1) สำารวจขอบเขตพื้นท่ีโครงการ สำารวจจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศ สำารวจ

และวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำาฐานเรียนรู้เร่ืองดิน จัดทำาระบบสูบน้ำาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ให้กับประชาชนภายใน สปป.ลาว และชาวต่างชาติ 2) กิจกรรม 5ส ทำาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5ส ประจำาปี 2553-2554  

และรองชนะเลิศ 5ส อันดับ 2 ประจำาปี 2557 และกิจกรรมการประเมินความสะอาดโดยจังหวัดอุบลราชธานี ทำาให้ได้รับรางวัล

เกณฑ์การประเมินความสะอาดระดับดีเยี่ยมประจำาปี 2554

ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ารับเกียรติบัตรและครุฑทองคำาในวันข้าราชการพลเรือน  

วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล รวมท้ังยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
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ê
กิจกรรมเด่นในรอบปี

ส่วนที่ 

5
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✥ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี

“เปิดบ้�นวิช�ก�รพัฒน�ที่ดิน (Open House)”

ด้วยวันท่ี 23 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้าย 

วันสถาปนากรมพฒันาท่ีดิน และในปีนี ้เนือ่งในโอกาสครบรอบ 

53 ปี กรมพัฒนาท่ีดินกำาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 

กรมพัฒนาที่ดินขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 

ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

การจดังานวันสถาปนากรมพฒันาท่ีดิน มวัีตถุประสงค์

เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความผูกพันของบุคลากรภายใน

องค์กรและเครือข่ายตลอดจนเพื่อนำาเสนอและเผยแพร่ 

ผลงานและภาพลกัษณท์ีดี่ของกรมพฒันาท่ีดิน รวมทัง้เปน็การ

เสริมสร้างความสามัคคีสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่

บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเก่ียวกับแนวทางการดำาเนินงาน

ที่สำาคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

เพือ่ให้บุคลากรของกรมพฒันาท่ีดินไดม้กีารแลกเปลีย่น เรยีนรู้ 

เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

โดยมี กลุ่ ม เ ป้ าหมาย คื อ  ข้ า ร าชการ เจ้ าหน้ าที่   

ของกรมพัฒนาท่ีดิน แขกผู้มี เ กียรติ และประชาชน  

ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน 
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การประเมินผลการจัดงานฯ ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน  

QR Code เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมงานท่ีทำาแบบประเมินออนไลน์

จำานวน 992 ราย ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีจากสว่นกลาง 

จำานวน 510 ราย (ร้อยละ 51.41) และเจ้าหน้าที่ 

จากส่วนภูมิภาค จำานวน 482 ราย (ร้อยละ 48.59) 

จากจำานวนผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมงานทั้งหมด  

2,205 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 44.99 ซ่ึงผลการประเมนิ

พบว่า ภายหลังจากการเข้าชมงาน ผู้เข้าร่วมงานมี

ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมตา่งๆ ภายในงาน 

เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01) 
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กิจกรรม ง�นวันดินโลก 
และกิจกรรมส่งท้�ยปีดินส�กล 2558

คว�มเป็นม�

วันดินโลก (World Soil Day) เกิดข้ึนเนือ่งจาก 

IUSS ต้องการเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งดินพร้อมกันท่ัวโลก 

เพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงความสำาคัญของดิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ IUSS มีความเห็นพ้องกันว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสำาคัญเก่ียวกับการปรับปรุง

แก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์

โดยทั่วกัน จึงมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก 

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสดุดีพระเกียรติคุณของ

พระองค์ ดังนัน้ ในวันที ่16 เมษายน 2555 หลงัจากทีไ่ด้

ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายรางวัล “นกัวิทยาศาสตร์ดนิ 

เพื่อมนุษยธรรม” ผู้บริหาร IUSS ได้กราบบังคม

ทูลขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม  

ของทุกๆ ปี เป็นวันดินโลก ซ่ึงภายหลังองค์การ

สหประชาชาติได้มีมติรับรอง และประกาศให้วันท่ี 

5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก และให้ปี 2558 

เป็นปีดินสากล (International Year of Soil 2015)

ง�นวันดินโลก	ธันว�คม	2558

กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกระทรวงการ 

ต่างประเทศ และองค์กรอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาตไิดจ้ัดกจิกรรมเฉลิมฉลองวนั

ดินโลกพร้อมกัน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 

ณ สำานักงานใหญ่ FAO ประจำากรุงโรม 

สาธารณรัฐอิตาลี และ ณ สำานักงานใหญ่

สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  

ในช่วงวันที ่4 ธันวาคม 2558 (ตามเวลาท้องถ่ิน) 

โดยมหัีวข้อการจดังานว่า ดินคอืพืน้ฐานอนัมัน่คง 

แห่งชีวิต “Soil, a Solid Ground for Life” 

พร้อมทัง้จดังานสง่ทา้ยปีดินสากล 2558 อกีดว้ย
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ในส่วนของกรมพัฒนาท่ีดินได้มีการจัดกิจกรรม  

เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร บุคลากร และ

ประชาชนทัว่ไป ให้มคีวามเข้าใจ ตระหนกัรู ้และมคีวามตืน่ตวั 

ในการปกป้องดูแลทรัพยากรดิน ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 

2558 โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

- การจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

นิทรรศการลดต้นทุน และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่นๆ

- การจัดกิจกรรมสาธิต เช่น การผลิตน้ำาหมักชีวภาพ 

สารบำาบัดน้ำาเสียขจัดกลิ่นเหม็น และปุ๋ยหมัก

- การจัดเสวนาทางวิชาการ 

- การจดัประกวดภาพถ่าย และการรอ้งเพลงครอบครวั

หมอดิน

- การจัดงาน เดิน-วิ่ง บนแผ่นดินของพ่อ (Run for 

Soils, Run for the King) 
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ก�รประชุมวิช�ก�รกรมพัฒน�ที่ดิน ปี 2559
“พัฒน�ที่ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”
ระหว�่งวันที่ 28-31 สิงห�คม 2559

ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน จัดข้ึน 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำาเสนอผลงาน

วิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้  

ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ 

ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้ง 

ให้มีการดำาเนินงานทางวิชาการร่วมกัน รวมทั้ง  

นำาความรู้ที่ ได้ รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ 

สำาหรับแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินท่ีดิน 

ในพื้นที่ ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน
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การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ

กรมพัฒนาที่ ดิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามในรปูแบบออนไลน ์ผา่น QR Code 

มีผู้ทำาแบบประเมิน จำานวน 433 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 72.29 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

จำานวน 599 ราย สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1) ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ : ได้รับความรู้ 

ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานภาคสนาม 

มากท่ีสุด รองลงมา เป็นการนำาเสนอผลงาน 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำาห้วยน้ำาแห้ง จังหวัดน่าน

2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ : ได้รับประโยชน์จากการศึกษา

ดงูานภาคสนาม มากทีส่ดุ รองลงมา เปน็การนำา

เสนอผลงานภาคนิทรรศการ 

3) ความพงึพอใจในการจดังานประชมุวชิาการ : มคีวามพงึพอใจ

การศึกษาดูงานภาคสนาม มากที่สุด รองลงมา เป็นการนำาเสนอผลงาน

ภาคนิทรรศการ และการนำาเสนอผลงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำาดีเด่น
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ก�รสัมมน�วันแห่งก�รต่อต้�น
ก�รแปรสภ�พเป็นทะเลทร�ยโลก 

(World Day to Combat Desertification) ปี 2559

Protect	Earth,	Restore	Land,
Engage	People

สหประชาชาติได้ประกาศให้วนัที ่17 มถุินายน 

ของทุกปีเป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ 

เป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat 

Desertification) โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างความ

ตระหนักเก่ียวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง รวมถึง

ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ  

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ัง วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ

เป็นทะเลทรายโลก สำานักงานเลขาธิการอนุสัญญา

จึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ

การดำาเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะผู้ประสานงานหลักในการ

ดำาเนนิงานอนสุญัญาฯ ไดจ้ดัการสมัมนาวันแห่งการตอ่ตา้น 

การแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (World Day to  

Combat Desertification) ปี 2559 ณ ศูนย์การประชุม 

อิมแพ็ค อาคาร Challenger โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

จากหน่วยงานต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องรวมทั้งองค์กรภาค 

ประชาสงัคมทีจ่ะมบีทบาทในการสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ด้านการจัดการทรัพยากรที่ส่งผลประโยชน์ต่อการลด 

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินงานในระดับพื้นที่ จำานวน 250 คน 
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กิจกรรมก�รสัมมน�ฯ
 การสัมมนาประกอบด้วย 

ก า ร บ ร ร ย า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ

ทิศทางการดำาเนินเนินอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การแปรสภาพเ ป็นทะเลทราย 

การพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน การจัดการ

ภัยพิบัติด้านภัยแล้งและน้ำาท่วม 

เศรษฐศาสตร์กับการประเมินความ

เสื่อมโทรมของที่ดิน

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รสัมมน�ฯ	
1) เผยแพร่กิจกรรมของ UNCCD และ

บทบาทของกรมพัฒนาที่ ดิน มูลนิธิสถาบัน

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคแม่น้ำาโขง

ตอนใต้ หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการบริหาร

จัดการทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ให้แก่ประชาชนและ

ผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบ 

2) สร้างความตระหนักของความสำาคัญของ

ทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดิน

และน้ำาที่มีส่วนสนับสนุนความสำาเร็จตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภาคผนวก
กิจกรรมวันสำาคัญ
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✥ กิจกรรมวันสำาคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 

07.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธาน 

ในพิธีพร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง  

รองอธิบดี กรมพัฒนา ท่ี ดิน ด้านปฏิ บั ติ การ  

นำาคณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาที่ดิน 

จำานวน 1,900 คน สักการะสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ 

ประจำากรมพฒันาท่ีดิน (ศาลพระภมู ิศาลตา-ยาย 

และอนสุาวรย์ี ดร.บรรเจดิ พลางกูร) และรว่มกัน 

ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 

จำานวน 53 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่อง 

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2559 เวลา 

11.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.  

ปีพุทธศักราช 2559 แด่นายสุรเดช เตียวตระกูล 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันปีใหม่ 2559 โดยมี 

นายมานพ ตัง้ตรงไพโรจน ์ผูอ้ำานวยการติดตามวิเคราะห์ 

โครงการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนนำา ส.ค.ส. 

พระราชทานมามอบให้ โดยมนีายสรุเดช เตียวตระกูล 

อ ธิบดี กรมพัฒนา ท่ีดิ น เ ป็นผู้ รั บมอบ และ 

นายเ ข้มแข็ง ยุ ติธรรมดำารง รองอธิบ ดีกรม

พัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้หน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จำานวน 150 คน  

รว่มรบัพระราชทาน ส.ค.ส. ท่ามกลางความปลาบปลืม้ 

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างหาที่สุดมิได้
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กิจกรรมพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล 

ดร.บรรเจิด	พล�งกูร	

เมือ่วันท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2559 เวลา 09.30 น. 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง รองอธบิดกีรมพฒันาทีดิ่น 

ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสนาน ริมวานิช 

(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนที่ 3) เพื่อน

ข้าราชการและครอบครัวพลางกูร และเจ้าหน้าท่ี 

กรมพัฒนาที่ดิน จำานวน 90 คน ร่วมพิธีทำาบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ดร.บรรเจิด พลางกูร (อธิบดี

กรมพัฒนาท่ีดินคนแรก) โดยประกอบพิธีทาง

ศาสนา และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ 

จำานวน 9 รูป ณ ลานสนามหญ้า หน้าอนุสาวรีย์ 

ดร.บรรเจิด พลางกูร กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมกีฬ�สี	พ.ด.	2559	
เมือ่วันที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 9.30 น.  

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

เป็นประธานเปิดงาน “การแข่งขันกีฬาสีภายใน 

กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อเช่ือมความสามัคคีให้กับ 

ชาวพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งเป็น 4 สี (สีส้ม สีม่วง 

สีฟ้า และสีเขียว) และมีการจัดการประกวด

ขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ รวมถึง 

การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ แบดมินตัน 

เทนนิส เปตอง ปาเป้า วิ่งเพื่อสุขภาพ และกีฬา

มหาสนุก โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง  

รองอธบิดีกรมพฒันาทีด่นิด้านปฏบัิตกิาร เป็นผูก้ลา่ว 

รายงาน โดยมผีูอ้ำานวยการสำานกั/กอง ท้ังในสว่นกลาง 

และส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมงาน จำานวน 2,500 คน
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กิจกรรมรดน้ำ�ดำ�หัวเนื่องในวันสงกร�นต์	
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. 

นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานพิธีรดน้ำาขอพร

เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยมีนางสาว

เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

ด้านบริหาร กล่าวรายงานการจัดงานในคร้ังนี้ เพื่อ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย เป็นการแสดงถึง

ความกตัญญู กตเวทิตาและมุฑิตาจิตของผู้น้อยต่อ  

ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นสวัสดิมงคล ตลอดจน 

สร้างสายสัมพันธ์ ของชาวกรมพัฒนาที่ ดิ นใ ห้  

แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน หลังจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  

นำาคณะผูบ้รหิาร ผูอ้ำานวยการสำานกั/กอง ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อำานวยการสถานี

พฒันาทีดิ่น ข้าราชการและเจา้หนา้ท่ี จำานวน 650 คน 

รว่มกันสรงน้ำาพระ และรดน้ำาขอพรจากอดีตผูบ้รหิาร/

ผู้อาวุโสของกรมฯ

พิธีถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของ

กรมพัฒน�ที่ดิน	ประจำ�ปี	2558
วันพฤหัสบดีที ่19 พฤศจกิายน 2558 เวลา 13.09 น. 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำาปีพุทธศักราช 2558  

ให้กรมพัฒนาที่ ดิน โดยนายสุรเดช เตียวตระกูล  

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษา 

กาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ ตำาบลคลองวาฬ 

อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี	กรมพัฒน�ที่ดิน	ปี	2559

 1. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ปรึกษา

 2. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ที่ปรึกษา

 3. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ที่ปรึกษา

 4. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ที่ปรึกษา

 5. ผู้อำานวยการกองแผนงาน ประธานคณะทำางาน

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รองประธานคณะทำางาน

 7. ผู้อำานวยการกลุ่มแผนงาน คณะทำางาน

 8. ผู้อำานวยการกลุ่มโครงการพิเศษ คณะทำางาน

 9. ผู้อำานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะทำางาน

 10. ผู้อำานวยการกลุ่มระบบงานวิจัย คณะทำางาน

 11. ผู้อำานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะทำางาน

 12. ผู้อำานวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ คณะทำางาน

  เป็นทะเลทราย 

 13. ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ คณะทำางาน

 14. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทำางาน

 15. ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน คณะทำางานและเลขานุการ

 16. นางสาววารุณี ก้อนทอง คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

 17. นางสาวกุลนรี ถนอมสุข คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

 18. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา   

 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

 นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร 

ผู้เรียบเรียงและจัดทำา  

 นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง

 นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ ดีใจ

 นางกรียาภรณ ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางสาวกนกทิพย์ วัชรเลขะกุล

 นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี นายกฤษฏา ทัศนานุกูลกิจ

 นางสาวพยัตติกา พลสระค ู นางสาวพิไลพร ทับเปีย

 นายวิศิษฐ์ งามสม นางสาวปริยากร ศรีตุลาการ

 นางสุมลมาลย ์ จงดี นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง

 นายปรเมศร์ ชะด ี นายณรงค์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์

 นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ นายฉันทภัค มาคะสมิต

 นางเพ็ญศรี กลางทัพ นางสาววารุณ ี ก้อนทอง

 นางสาววิไลพร น้อยบุร ี นางสาวศุภลักษณ์ เกรียงไกรสร

 นายนพพร นวลละออง นางสาวสุภาวดี ปิ่นกุมภีร์

 นางสาวอภสิร ี มีกลาง นางสาวจิราภรณ ์ เจริญหล้า

 นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์ นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

 นายยศ สุคนธมาน นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

 นางสาวมณทิรา พฤกษกลำามาศ    






