“ต้นรวงผึ้ง”

ต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ 10

“ต้นรวงผึ้ง” หรือ Yellow Star  เรียกอีกอย่างว่า  ต้นน�้ำผึ้ง  ต้นสายน�้ำผึ้ง  หรือดอกน�้ำผึ้ง  เป็นไม้หอม

และพั น ธุ ์ ไ ม้ เ ฉพาะถิ่ น ของประเทศไทย พบมากในป่ า ทางภาคเหนื อ บริ เ วณป่ า ดิ บ ชื้ น สู ง จากระดั บ น�้ ำ ทะเล
ประมาณ 1,000 เมตร ต้ น รวงผึ้ ง ที่ อ อกดอกเหลื อ งทองชู ช ่ อ บานสะพรั่ ง ส่ ง กลิ่ น หอมเย้ า ยวนแลดู ง ดงาม
อร่ามตา เป็นพรรณไม้ของไทยที่มีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์ และเป็นต้นไม้ประจ�ำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากต้นรวงผึ้งจะผลิดอกออกในช่วงวันพระราชสมภพ
และสีของดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปประกอบ
พระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ชื่อไทย
: รวงผึ้ง
ชื่อท้องถิ่น 	 : น�้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ) สายน�้ำผึ้งและดอกน�้ำผึ้ง (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ
: Yellow Star
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm.
ชื่อวงศ์
: MALVACEAE
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นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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สารอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตลอดปี    2561 กรมพัฒนาที่ดินด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล

และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจส�ำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร และเตรียม
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการท�ำงานทุกระดับ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

การด�ำเนินงานโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ตามนโยบายรัฐบาลเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ลดความซ�้ำซ้อนการท�ำงาน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการท�ำงานใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะบนลงล่าง (Top-down) คือ นโยบายรัฐบาล
ลงไปสู่พื้นที่ และลักษณะล่างขึ้นบน (Bottom-up) คือ สะท้อนความต้องการของประชาคมจากการท�ำประชาคม
หมู่บ้านหรือชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานดังกล่าว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างฝาย
ชะลอน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่น
ที่เหมาะสม และโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของพื้นที่ และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจในรอบปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จและเป็นความภูมิใจของพวกเรา
ชาวกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 5 ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่ได้รับ
“รางวัลเลิศรัฐ” และรางวัลอื่นๆ อีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
ความส�ำเร็จที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
2561 จึงขอขอบคุณและชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละแรงกายและแรงใจจากทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตร
และการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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ผู้บริหารระดับสูง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง)

นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว
เลขานุการกรม

นางสาวอุษา ทวีแสง
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางกัญญาภัค ทองจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายสมโสถติ์ ด�ำเนินงาม
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัย
และพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายสถาพร ใจอารีย์
ผู้อ�ำนวยการกองส�ำรวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน

นางอรทัย ศุกรียพงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวนฤมล ชมแสง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยี
การส�ำรวจและท�ำแผนที่

นายอุดม วิภาสไพสิฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์
ผู้อ�ำนวยการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน
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ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนภูมิภาค)

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายถาวร มีชัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายชยุต ราชาตัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายสมควร ณ ล�ำปาง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายภิญโญ สุวรรณชนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
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ผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับอธิบดี

นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ท�ำหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องจากพระราชด�ำริ

นายอนุวัชร โพธินาม
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ำรวจการใช้ที่ดิน
ด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

นางไพจิตร ชัยสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจที่ดิน

นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

นายโสฬส แซ่ลิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบ�ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
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ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นางปวีณา แสงเดือน
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

8

นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ

จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ำรวจ
และท�ำแผนที่ภาพถ่าย

นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน�้ำ

นายปราโมทย์ แย้มคลี่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน

นายไพรัช พงษ์วิเชียร
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปรับปรุงดินเค็ม

นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว

นางนิสา มีแสง
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการดิน
ด้วยระบบพืช

นายสถิระ อุดมศรี
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส�ำรวจจ�ำแนกดิน

นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวินิจฉัยคุณภาพ
และก�ำลังผลิตของดิน

นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี

นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิเคราะห์วิจัยดิน
ทางกายภาพ
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ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนภูมิภาค)

นางมัทธนา ชัยมหาวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายยุทธสงค์ นามสาย
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นางปราณี สีหบัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายกานต์ ไตรโสภณ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง  
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นางสุธารา ยินดีรส
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายเมธิน ศิริวงศ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายอาทิตย์ ศุขเกษม
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นางกุลวดี สุทธาวาส
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  10

นายพบชาย สวัสดี
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นางอุษา ศรีใส
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
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สารบัญ
ต้นรวงผึ้ง		
สารอธิบดี		
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
สารบัญ		
ส่วนที่ 1 กรมพัฒนาที่ดินกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

• การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความปรองดองของกรมพัฒนาที่ดิน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และค่านิยมองค์กร
• องค์ประกอบการบริหารงานกรมพัฒนาที่ดิน และกรอบอัตราก�ำลังคน

12
15
17

• ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 	
• ผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามภารกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

20
30
31

ส่วนที่ 2 ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามภารกิจ

ส่วนที่ 3 ผลงานส�ำคัญ

• การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
• การพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
• โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
• โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
• การพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง
         	 และการพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน

ส่วนที่ 4 ผลงานดีเด่น

• งานด้านวิชาการ และด้านการต่างประเทศ
• รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 	
• รางวัลหน่วยงานต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง
		 และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัย
• การประกวดผลการด�ำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำ การปลูกหญ้าแฝก
		 และโครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
• หมอดินอาสาดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา
• ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ 5 กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี

• การประชุมส�ำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
• กิจกรรมวันส�ำคัญในรอบปี

ผู้บริหารระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กรมพัฒนาที่ดินปี 2561
คณะผู้จัดท�ำ	
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ส่วนที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และสร้างความปรองดองของกรมพัฒนาที่ดิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 275 บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ำ  การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย สาระที่พงึ มีในยุทธศาสตร์ชาติ และเรือ่ งอื่นๆ จากบทบัญญัติรฐั ธรรมนูญดังกล่าว ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 ขึน้ มาเพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ และการตราพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนในการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางวิธีการจัดท�ำแผนและขั้นตอนในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศให้เป็นฐานส�ำหรับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2562 และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ ง 11 ด้ า น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

กลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เลขานุการ

กลุ่มขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคีปรองดองของ กษ.
(กลุ่ม ปยป.กษ.)

คณะขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของ กษ. (ปยป.กษ.)

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
งานทั้งด้านยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
และแผนอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศของ กษ.

คณะที่
คณะที่
คณะที่
คณะที่

1
2
3
4

ด้านอ�ำนวยการ
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
ด้านพัฒนาการผลิต
ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรระบบสหกรณ์

คณะท�ำงานการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองระดับกรม (ปยป.ก.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการด�ำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country)
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กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรปู ประเทศ โดยด�ำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง กรมพัฒนาที่ดิน โดยด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
แผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผน
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2 การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
 พัฒนาฐานข้อมูลดิน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(3) แผนแม่บทการพัฒนาการเกษตร
5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- 	ปรับปรุงฐานข้อมูล
  ทรัพยากรดิน
(19)
- 	ปรับปรุงระบบข้อมูล
(18)
แผนแม่บท
แผนแม่บท
  สารสนเทศ
การบริหาร
การสร้าง
- 	โครงการบริหารจัดการการผลิต
การเติบโต
สินค้าเกษตรตามแผนที่
จัดการ
อย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
  เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
น�้ำทั้งระบบ
  เชิงรุก (Agri-map)
 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1. โครงการการ
1. โครงการ  
- 	ส่งเสริมการใช้อินทรีย์
แหล่งน�้ำ
รองรับการ
- 	โครงการพัฒนาเกษตรกรรม		
ในไร่นานอก  
เปลี่ยนแปลง
ยั่งยืน
 	เขตชลประทาน
 	ภูมิอากาศและ
- 	โครงการวิจัยและพัฒนา
2. โครงการพัฒนา
ลดโลกร้อน
- 	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. โครงการส่งเสริม  	แหล่งน�้ำชุมชน
  ด้านการพัฒนาที่ดิน
การไถกลบและ 3. โครงการพัฒนา
- 	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม		  	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  	แหล่งน�้ำเพื่อ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
 	การอนุรักษ์ดิน
เพื่อป้องกัน
เกษตร
และน�้ำ
หมอกและ
- 	หมอดินอาสาและหมอดินน้อย
ควันไฟในพื้นที่
- โครงการเกษตรเคลื่อนที่
  เกษตรภาคเหนือ
 สาธิตงานด้านการพัฒนาที่ดิน
- งานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และโครงการหลวง
ด้านพลังงาน
- ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่                               
- ปรับปรุงคุณภาพดิน
 บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูก		
- การรองรับการเปลี่ยนแปลง		
ไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภูมิอากาศและลดโลกร้อน   
 ก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับปลูกไม้โตเร็ว
- โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
- โครงการส�ำรวจและจัดท�ำเขต
   	เหมาะสมส�ำหรับปลูกไม้เศรษฐกิจ
   	โตเร็ว

แผนปฏิรูปประเทศ
 ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาเกษตร

ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงการหน่วยบริการให้ค�ำแนะน�ำการจัดการดิน
		 เคลื่อนที่
 การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง
 	 2. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
 	 3. การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
		 เศรษฐกิจ
 การปรับปรุงคุณภาพดิน
 	 4. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน (การพัฒนาพื้นที่
		 ดินเปรี้ยว, ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด, ส่งเสริมการ
		 พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และการพัฒนาที่ดินพื้นที่
		 เฉพาะ)
 แหล่งน�้ำในชุมชน
5. การก่อสร้างแหล่งน�้ำชุมชน
 	 6. พัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
 โครงการในพระราชด�ำริ : ขยายผลโครงการใน
พระราชด�ำริกว่า 4,000 แห่งในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
 	 7. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
 	 8. โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจาก
		 พระราชด�ำริ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
		 ที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
2. ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับต�ำบลเพื่อรองรับ
		 เกษตร 4.0
 	 3. โครงการน�ำร่องการใช้แผนที่ดินระดับต�ำบล
		 ไปสู่การปฏิบัติ
 	 4. โครงการจัดท�ำเขตเกษตรอินทรีย์
 	 5. พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
 จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลายของดิน
 	 6. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน�้ำประจ�ำไร่นาเพื่อบรรเทา
ปัญหาน�้ำท่วมและเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
 	 7. โครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 บูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ ฯ
 	 8. โครงการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1

ด้านการเมือง

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรก

3

ด้านกฎหมาย

4

ด้านกระบวนการยุติธรรม

5

ด้านเศรษฐกิจ

6

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

ด้านสาธารณสุข

8

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

9

ด้านสังคม

10

ด้านพลังงาน

11

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

(1)
ด้านความมั่นคง

(6) ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี

(2)
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

( 5 ) ด้านการ (2561 – 2580)
(3)
สร้างการเติบโตบน
ด้านการพัฒนาและ
คุณภาพชีวิตที่เป็น
เสริมสร้างศักยภาพ
มิตรกับ
(4)
ทรัพยากรมนุษย์
สิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ

14

รายงานประจำ�ปี 2561 : กรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศน์
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

Vision
To enhance soil fertility and agricultural productivity while promoting
Long term sustainability based on participatory principle

พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
		 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
		 ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน�ำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส�ำรวจ วิเคราะห์ และจ�ำแนกดิน เพื่อก�ำหนดแผนการใช้ที่ดิน
		 พร้อมทัง้ ก�ำหนดเขตการใช้ทดี่ นิ ทีเ่ หมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยเพือ่ ให้เหมาะสม
		 กับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน�้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบ�ำรุงดิน
		 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้
		 ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐาน
		 ในการด�ำรงชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้กรมพัฒนาที่ดิน
มีภารกิจเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทดี่ นิ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การส�ำรวจและจ�ำแนกดิน การก�ำหนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน บริเวณที่มีการใช้หรือท�ำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด
การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ 
้ การปรับปรุงบ�ำรุงดิน การผลิตแผนทีแ่ ละท�ำส�ำมะโนทีด่ นิ การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ และจ�ำแนกดิน เพื่อก�ำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การก�ำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุม
การใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือท�ำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การก�ำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงบ�ำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน�้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจน
การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น�้ำ  พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อการปรับปรุงบ�ำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดท�ำส�ำมะโนที่ดินและพัฒนาระบบแผนที่ฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
การใช้การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ
6. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินรวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร (Share Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน
					T		H		A		I		L		D

D

เชื่อมั่น สุขสันต์ ส�ำเร็จ บูรณาการ เรียนรู้ พัฒนา ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)
T : Trust
คนในองค์กรเกิดความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกัน
และกันในทุกระดับ

H : Happiness
คนในองค์กรท�ำงาน
อย่างมีความสุข

A : Accomplishment
คนในองค์กรท�ำงาน
ได้ประสบความส�ำเร็จ

I : Integration
คนในองค์กรมีการ
บูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
L : Learning
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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D : Developing
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา
ตลอดเวลา

D : Delighting
เป็นองค์กร
แห่งความปิติยินดี

องค์ประกอบการบริหารงานกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีด้านวิชาการ

ส่วนกลาง

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ทางดิน

กองวิจัย
และพัฒนา
การจัดการดิน

ส�ำนักวิทยาศาสตร์
เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน

กองแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักเทคโนโลยี
การส�ำรวจ
และท�ำแผนที่

ส�ำนักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนา
ที่ดิน

กองส�ำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน

กองนโยบาย
และแผน
การใช้ที่ดิน

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

-

รองอธิบดีด้านบริหาร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง

ส่วนภูมิภาค

สถานีพัฒนาที่ดิน
77 จังหวัด
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กรอบอัตราก�ำลังคน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาที่ดินมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานกระจายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,237 คน โดยแบ่งออกเป็น
ข้าราชการ จ�ำนวน 1,430 คน คิดเป็นร้อยละ 44.18 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�ำนวน 475 คน (ร้อยละ 33.22) และส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 955 คน (ร้อยละ 66.78)
ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�ำนวน 87 คน (ร้อยละ 15.70) และส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 467 คน (ร้อยละ 84.30)
พนักงานราชการ จ�ำนวน 1,253 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 ปฏิบัติงานอยู่ส่วนกลาง จ�ำนวน 314 คน (ร้อยละ 25.06) และส่วน
ภูมิภาค จ�ำนวน 939 คน (ร้อยละ 74.94)
หมอดินอาสา เป็นเกษตรกรเครือข่ายของกรมพัฒนาทีด่ นิ ทีส่ นใจในงานพัฒนาทีด่ นิ และสมัครใจเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะท�ำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินและให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาครอบคลุมทั่วประเทศ จ�ำนวน 82,847 คน โดยกรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา
ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรรายย่อย ท�ำให้มีความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของ
หมอดินอาสา

เครือข่ายหมอดินอาสา
จ�ำนวน 82,847 คน

พนักงานราชการ
จ�ำนวน 1,253 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.71
ข้าราชการ
จ�ำนวน 1,430 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.18

ลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำนวน 554 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.11
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ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561

ส่วนที่ 2
ผลส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ
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ก

ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

รมพัฒนาทีด่ นิ มีภารกิจส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทดี่ นิ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การส�ำรวจและจ�ำแนกดิน
การก�ำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน�้ำ  การปรับปรุงบ�ำรุงดิน การผลิตแผนที่และท�ำส�ำมะโนที่ดิน การให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรมฯ ได้รับงบประมาณประกอบด้วย แผนงานพื้นฐาน 2,150.7122 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ 337.5924 ล้านบาท
แผนงานบูรณาการ 2,213.7373 ล้านบาท และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,090.8044 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5,792.8463 ล้านบาท มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ 5,549.2544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.79 และได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
150.4777 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 82.5488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.86 สรุปผลการด�ำเนินงานแบ่งออกเป็นงานตามภารกิจ
(Function) งานตามนโยบาย (Agenda) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

1. งานตามภารกิจ (Function)
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน�้ำมัน ด�ำเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง จ�ำนวน 6,000 ไร่ โดยจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ 
ขุดคู-ยกร่อง สนับสนุนพันธุ์ปาล์ม สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบ�ำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน�้ำมัน
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ด�ำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
1) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ด�ำเนินการโดย
ส�ำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน�้ำ  ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและก�ำลังผลิต
ของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน รวมถึง
สถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน จ�ำนวน 30,000,000 ไร่
ตลอดจนพั ฒ นามาตรฐานการส� ำ รวจดิ น และแนวทางการใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร
การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ สู ง การพั ฒ นามาตรฐานและระบบ
ฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดท�ำ
ฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดท�ำข้อมูลเพื่อจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดิน
และน�้ ำ  วางแผนการใช้ ที่ ดิ น
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
ที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละข้ อ มู ล ส� ำ รวจ
ระยะไกลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
เป็นต้น
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2) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรที่ดิน จ�ำนวน 1 ระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บ�ำรุง
รักษาระบบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบเครือข่ายและบริการ internet พัฒนาฐานข้อมูล
ส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1.3 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
ด�ำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ
1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยร่วมด�ำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้ค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ย
การจัดการดิน-น�้ำ-พืช โดยการน�ำตัวอย่างดินที่มีปัญหามาวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของ
หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การใช้สารอินทรียล์ ดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพือ่ ผลิตและใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ�้ ให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน 631,535 ราย

2) การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสาประจ�ำจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน จ�ำนวน 82,847 ราย โดยการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครือ่ งมือตรวจวิเคราะห์ดนิ อย่างง่ายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ เพือ่ ให้สามารถเป็นตัวแทน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดท�ำแปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน
ให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน และโรงเรียน
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3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาทีด่ นิ โดยด�ำเนินการจัดตัง้ และต่อยอด
ศู น ย์ ถ ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น
ในพื้นที่ของหมอดินอาสา จ�ำนวน 1,650 แห่ง
เพื่อจัดท�ำแปลงสาธิตให้เป็นแหล่งถ่ายทอด สาธิต
ศึกษาดูงาน เรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดิน และเป็นเครือข่าย (Node) ให้แก่
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสา
ที่มีศักยภาพในการจัดท�ำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น และอยู่ใกล้ถนน
สามารถเข้าถึงได้
1.4 ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน�้ำได้รับการพัฒนา ด�ำเนินการใน 6 กิจกรรม คือ
1) ปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยการส่งเสริมการใช้
ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนบดในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
ดินเค็มภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ดินเค็ม จ�ำนวน 179,900 ไร่

2) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำใน
พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการด�ำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน�้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน จ�ำนวน 1,042,707.50 ไร่
3) การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ด�ำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พัฒนาลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นที่
ทีผ่ า่ นการเลีย้ งกุง้ กุลาด�ำ พัฒนาพืน้ ทีท่ งุ่ สัมฤทธิ์ และด�ำเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพือ่ การส่งออกในพืน้ ทีท่ งุ่ หมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดท�ำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ และปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด จ�ำนวน 14,417.83 ไร่
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4) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 1,000,000 ไร่ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
หรื อ ท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ต ามความ
ต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิต
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ปุย๋ อินทรียส์ ตู ร
พระราชทาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและ
ตอซั ง พื ช ตลอดจนการพั ฒ นา
และรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร (Q) ด�ำเนินการจัดหา
เมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
5) สร้างนิคมการเกษตร
โดยส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วย
โดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์
พื ช ปุ ๋ ย สดในการส่ ง เสริ ม การปลู ก
พื ช ปุ ๋ ย สดปรั บ ปรุ ง บ� ำ รุ ง ดิ น ในนิ ค ม
การเกษตร จ�ำนวน 20 แห่ง 18 จังหวัด
ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทราจันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบเชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย
(2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ และแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน 12,462 ไร่
6) แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน ด�ำเนินการรณรงค์
เสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร เกษตรกร บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ จัดท�ำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และ
น�้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน จ�ำนวน 12,840 ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 150 แปลง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร
1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด�ำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ ก่อสร้าง
ระบบส่งน�้ำชลประทาน ก่อสร้างเส้นทางล�ำเลียง ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำชลประทาน ซ่อมแซมเส้นทางล�ำเลียง พร้อมทั้งดูแลรักษาและซ่อมแซม
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่เดิม และมีการ
ปรับปรุงบ�ำรุงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด การปรับปรุงพื้นที่
ดินกรด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯต่างๆ
ในเกษตรพืน้ ทีส่ งู โครงการขยายผลโครงการหลวง
และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน จ�ำนวน 11,326 ไร่
ตลอดจนส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ลดต้นทุนการผลิต
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1.6 ส่งเสริมการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ โดยด�ำเนินการส�ำรวจและวางแผนการใช้
ที่ดิน จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และส่งเสริมการปรับปรุง
บ�ำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พระราชด�ำริ และศูนย์ทอ่ งเทีย่ วทางการเกษตร ทัง้ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการ
ตามพระราชด� ำ ริ ข องศู น ย์ ป ระสานงานโครงการพั ฒ นาตาม
พระราชด�ำริ จ�ำนวน 107,550 ไร่ รวมทั้ง การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และแหล่งให้ความรูก้ ารพัฒนาทรัพยากรดิน
ด้ า นต่ า งๆ ให้ กั บ เกษตรกร นั ก เรี ย น และผู ้ ส นใจทั่ ว ไป
มีผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน จ�ำนวน 412,155 ราย

2. งานบูรณาการ (Agenda)
ดังนี้

นอกจากการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ยังได้ด�ำเนินงานบูรณาการโดยน�ำงาน Function มาพัฒนาเป็น Agenda

2.1 โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้าง
ทั้งในและนอกเขตชลประทาน จ�ำนวน 20,000 ไร่ เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมา
ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 1 เรื่อง โดยน�ำข้อมูลดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่
เพาะปลูกข้าว และน�ำค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เพื่อหาความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าว มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลแปลงนา
ตามช่วงการเจริญเติบโตของข้าว เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบในการสร้างแบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม
มีข้อจ�ำกัดในเรื่องความละเอียดน้อย และการเข้าถึงข้อมูลมีความยุ่งยาก ดังนั้น จึงได้น�ำแนวคิดในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศระยะบินใกล้
ร่วมกับกล้องที่ท�ำการปรับปรุงให้สามารถรับคลื่นแสงในช่วงที่ต้องการได้ (ช่วงคลื่น NIR) มาประยุกต์ใช้
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2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านดิน ด�ำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และ
ฮอร์โมนพืช และกลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคพืช ได้แก่ สารเร่งจุลนิ ทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ รวมถึงการฟื้นฟู
และเพิ่มประสิทธิภาพของดิน โดยการน�ำเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมฯ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกร จ�ำนวน 13 เรื่อง
2.4 โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน
ด�ำเนินงานวิจัยของกรมฯ เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดินและทรัพยากรดิน
ส�ำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน โดยด�ำเนินงานโครงการวิจัยพื้นฐานในสาขาอนุรักษ์
ดินและน�้ำ  สาขาปรับปรุงบ�ำรุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สาขาส�ำรวจ วิเคราะห์
วางแผนการใช้ทด่ี นิ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาศาสตร์ และสิง่ แวดล้อมทางดิน
จ�ำนวน 14 เรื่อง
2.5 โครงการวิจยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ให้กับเกษตรกร โดยพัฒนาการด�ำเนินงานวิจัยของกรมฯ จ�ำนวน 52 เรื่อง เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
นโยบายรัฐบาล ทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดงานวิจัย
ด้านพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเอง
ในสภาพทีผ่ ลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยการวิจยั ในสาขาทีใ่ ช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยี
ทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การจัดการดิน
(ด้านอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดิน น�้ำ
และธาตุ อ าหารพื ช ให้ เ หมาะสมต่ อ การปลู ก พื ช ในดิ น ที่ มี ป ั ญ หา (ดิ น เปรี้ ย ว ดิ น เค็ ม
ดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล และโครงการวิจัยสาขาบูรณาการ

2.6 โครงการพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด�ำเนินการ
ในพืน้ ทีท่ คี่ ณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คดั เลือกแปลงส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุง
บ�ำรุงดิน จ�ำนวน 105,015 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับ
การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม
เพื่อเข้าร่วมการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
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2.7 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ ด�ำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
1) การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ด�ำเนินการ
โดยส�ำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้า
เกษตรทีส่ ำ� คัญ (Zoning) จ�ำนวน 5 ชนิดพืช ได้แก่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม ยาสูบ
มะม่วง และกล้วย พร้อมทั้งส�ำรวจและจัดท�ำเขตการใช้ที่ดินส�ำหรับพืชเศรษฐกิจ
ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1 : 25,000) พัฒนาระบบ
เพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ ทีส่ ำ� หรับการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรม (Zoning) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดท�ำฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบาย
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจเพื่อจัดท�ำ  Agri-Map Online ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่
2) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ด�ำเนินการส่งเสริมการท�ำเกษตรผสมผสานในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จ�ำนวน 93,054.41 ไร่ ในพื้นที่
เป้าหมาย 54 จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ ให้คำ� แนะน�ำและประสานงาน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งการวางแผนเพาะปลูก และเลีย้ งสัตว์
ในลักษณะผสมผสาน อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
2.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด�ำเนินการโดยจัดท�ำฐานการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการท�ำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน ปุย๋ พืชสดเพือ่ ปรับปรุงบ�ำรุงดิน และการท�ำน�ำ้ หมัก
ชีวภาพ ในพืน้ ทีข่ อง ศพก. จ�ำนวน 882 แห่ง เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในพืน้ ที่ ตลอดจนเพือ่ เป็นกลไกในการบูรณาการการ
ท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
2.9 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด�ำเนินการโดยสาธิตการปรับปรุงดิน ในพืน้ ทีข่ องเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จ�ำนวน 210,507 ไร่ เพื่อปรับปรุง
บ� ำ รุ ง ดิ น ให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ
ให้ กั บ เกษตรกร เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
ในการผลิต
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2.10 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ด�ำเนินการต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2560 จ�ำนวน 80 แห่ง เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรน�ำเอาเศษวัสดุ
เหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคาร
จะท�ำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนหรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคาร
ไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นา โรงงานอุตสาหกรรม หรือปุ๋ยคอก เพื่อให้
เกิดการผลิตและมีการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง และราคาถูก ด้วยการสนับสนุน
วัสดุเบื้องต้น เช่น ถังหมัก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้บริหารงาน
ภายในธนาคารเอง เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปยุ๋ อินทรียอ์ ย่างต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน โดยในปี 2561 ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธนาคารปุย๋ หมัก และธนาคาร
น�้ำหมักชีวภาพ ด�ำเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานได้ 2,956 ตัน และผลิต
น�้ำหมักชีวภาพได้ 678,200 ลิตร

2.11 โครงการเกษตรอินทรีย์ ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 13,205.29 ไร่ และจัดท�ำ
เขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
2.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน ด�ำเนินการ
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกร 12,054 ราย โดยปรับปรุง
และสาธิตการพัฒนาทีด่ นิ ในแปลงเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การจัดทีด่ นิ ท�ำกิน ส่งเสริมและสาธิตปัจจัย
การผลิตในการปรับปรุงบ�ำรุงดินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่
ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
2.13 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ด�ำเนินการลดการเผาและไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่
68 ต�ำบล 37 อ�ำเภอ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา
แพร่ น่าน ล�ำพูน ล�ำปาง และตาก จ�ำนวน 100,000 ไร่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทานในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการปลูกข้าว ข้าวโพด และเพือ่
เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร น�ำไปท�ำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
แทนการเผา
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2.14 โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ชุ ม ชน
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการอย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินทีก่ ระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพืน้ ที่
การเกษตรและแหล่งเก็บกักน�้ำ  จ�ำนวน 7 แห่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
มหาสารคาม สกลนคร ล�ำปาง และชุมพร โดยมี
การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�ำ้ ให้สามารถน�ำไปใช้ในเขต
พื้นที่การเกษตรที่ก�ำหนดขึ้น พร้อมทั้งวางแผน
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดระบบการปลูกพืช
ก�ำหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม
2.15 โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ด�ำเนินการก่อสร้างแหล่งน�้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และจัดท�ำระบบ
ส่งน�้ำในไร่นา และปรับปรุงแหล่งน�้ำธรรมชาติ จ�ำนวน 261 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชน เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมส�ำหรับ
ท�ำการเกษตร โดยการขุดลอกแหล่งน�้ำตื้นเขินให้มีปริมาตรเก็บกักน�้ำมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้ทางการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง
เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น�้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน

2.16 โครงการก่อสร้างแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ด�ำเนินการ
โดยขุดสระเก็บน�้ำประจ�ำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ออกค่าใช้จา่ ย 2,500 บาท/บ่อ ในพืน้ ทีท่ มี่ เี อกสารสิทธิ์ จ�ำนวน 54,713 บ่อ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในพื้นที่ท�ำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และ
ในพื้นที่ที่ระบบส่งน�้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำในระยะฝนทิ้งช่วง
และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
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3. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตร
อื่นที่เหมาะสม ด�ำเนินการโดยจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกข้าว จ�ำนวน 7,138.50 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาที่ดินเป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการวางแผนเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ในลักษณะผสมผสาน ประสานกรมประมง กรมปศุสตั ว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพือ่ ขอรับ
พันธุป์ ลาพันธุส์ ตั ว์ และพืชผัก ฯลฯ พร้อมให้คำ� แนะน�ำในการปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ ดูแลรักษา
ตามแผนการปรับเปลี่ยน
3.2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยด�ำเนินกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักสูตร
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ ” ให้แก่เกษตรกรผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ จ�ำนวน 8,050 ราย เพือ่ ให้เกษตรกรน�ำความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาทรัพยากรดินในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดินและสภาพ
การใช้ประโยชน์ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้

3.3 โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำและจัดหาแหล่งน�้ำชุมชน ด�ำเนินการโดยก่อสร้าง
ฝายชะลอน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  จ�ำนวน 884 แห่ง เพื่อลดปริมาณน�้ำไหลบ่า
ควบคุมหรือชะลอความเร็วของน�ำ้ ไหลบ่า การดักเก็บตะกอนและเพิม่ อัตราการไหลซึมของน�ำ้
ลงในดินด้วยวิธีการชะลอน�้ำในห้วย หนอง คลอง บึง ให้สามารถน�ำไปใช้ในเขตพื้นที่
การเกษตรในบริเวณใกล้เคียง และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศในพื้นที่ 45 จังหวัด
โดยการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาอยู ่ น อกเขตป่ า ไม้ และความพร้ อ ม
ของเกษตรกร
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

		
การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ผลผลิต/โครงการ
		
แผน		
ผล
โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 	
1,090,804,400
โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน�้ำมัน
61,200,000
ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
168,268,200
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
165,657,900
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน�้ำได้รับการพัฒนา
1,755,536,100
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ
98,744,900
โครงการ เกษตรอินทรีย์ 	
28,704,400
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 	
106,008,000
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
26,950,000
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9,613,800
โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
114,800,000
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
114,131,900
โครงการ ส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
223,460,500
โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26,390,000
โครงการ วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน
462,100
โครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน	 3,175,100
โครงการ วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน
6,815,000
โครงการ วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร
25,547,800
โครงการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (จัดหารถยนต์ตรวจการณ์)
13,995,000
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
22,537,000
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ
57,680,000
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
โครงการ พัฒนาแหล่งน�้ำชุมชน
49,254,600
โครงการ การก่อสร้างแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
804,600,000
โครงการ พัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ	
818,459,600
รวม
5,792,846,300

1,104,710,803.55
60,343,126.16
166,029,350.15
163,044,858.63
1,718,961,948.83
91,483,873.97
26,641,015.96
99,832,002.83
18,836,090.62
9,520,475.81
102,622,383.69
112,523,598.27
216,044,805.22
26,311,345.65
399,830.10
3,152,428.49
5,740,494.12
24,869,205.47
13,995,000.00
22,113,840.43
56,486,897.62
35,926,131.97
773,752,910.74
695,912,038.88
5,549,254,457.16

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

30

รายงานประจำ�ปี 2561 : กรมพัฒนาที่ดิน

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการประเมินเพือ่ พัฒนาระบบการด�ำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลือ่ นภารกิจส�ำคัญ
ของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

กรอบการประเมินส่วนราชการ

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น
5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 	 ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�ำ  งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
องค์ประกอบที่ 2 	 ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
องค์ประกอบที่ 3 	 ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
องค์ประกอบที่ 4 	 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
องค์ประกอบที่ 5 	 ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
		
ตัวชี้วัด

รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

1. 	ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�ำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
- 	จ�ำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง
111,000 ไร่
115,240 ไร่
179,792 ไร่
179,900 ไร่ และจัดท�ำ
คุณภาพดิน 			
และจัดท�ำแผนแม่บทฯ แผนแม่บทแล้วเสร็จ
- 	ผลการด�ำเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
ต้นทุนลดลง 	
ต้นทุนลดลง
การเกษตรแปลงใหญ่
ร้อยละ 5
ร้อยละ 12.59		
- 	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น			
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.05
เมื่อเทียบกับการท�ำการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
โครงการฯ 				
- 	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 			
ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.34
เมื่อเทียบกับการท�ำการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
โครงการฯ 				
- 	แปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม			
ได้รับรองคุณภาพและ
ร้อยละ 47.52
การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพ			
มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานการผลิต			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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ตัวชี้วัด

รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

2. 	ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
หรือการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
- 	ร้อยละการด�ำเนินการตามแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
- 	ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�ำคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นข่าวต้องชี้แจง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
- 	การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 57.89
ร้อยละ 80
			
(มี 19 ผ่าน 11)		
- 	การพัฒนานวัตกรรม : การปรับระดับพื้นที่นา			
50 คะแนน
ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)			

ร้อยละ 81.25
85 คะแนน

5.	 ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
- 	การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผน
วัดผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 92.23
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการใช้จ่าย
(ผลงาน 95.90)
		
งบประมาณ 6 เดือนแรก (เบิกจ่าย 88.57)
				
	 			
- 	การด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การ
จัดส่งแผนปฏิรูปฯ 	
จัดส่งแผนปฏิรูปฯ
		
18 เม.ย.61
2 เม.ย.61
				
				
				

วัดสมรรถนะในการ
ผลการด�ำเนินงาน
ส่งมอบผลผลิต
ร้อยละ 98.09
และการใช้จ่ายเงิน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้อยละ 98.82
ในรอบ 12 เดือน
จัดส่งแผนฯ
จัดส่งแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์และ
ฉบับสมบูรณ์และ
ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
ในระยะ 3 ปี 	
ในระยะ 3 ปี
ภายใน 26 ต.ค. 61 ในวันที่ 25 ต.ค. 61

ผลการประเมินกรมพัฒนาที่ดินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า
กรมพัฒนาที่ดินมีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ โดยผลการด�ำเนินงาน ด้าน Function Base มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน 179,900 ไร่ และมีการจัดท�ำแผนแม่บทแล้วเสร็จ ส�ำหรับการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้ตน้ ทุนลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 12.59 ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.05 แปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
19.34 และแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.52 ด้าน Agenda Base
มีผลการด�ำเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้าน Innovation Base มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ส่วนการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ การปรับระดับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)
คิดเป็น 85 คะแนน และด้าน Potential Base มีการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 98.09 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98.82 และมีการด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ส่วนที่

3

ผลงานส�ำคัญ
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การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรดิน
แผนที่ชุดดินของประเทศไทย
มาตราส่วน 1 : 25,000
การศึกษา ส�ำรวจ เพือ่ จัดท�ำแผนทีช่ ดุ ดินของประเทศไทย
มาตราส่วน 1 : 25,000 อยู่ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี เป็นการส�ำรวจ
จ�ำแนกดิน และจัดท�ำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่
อยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็นการจ�ำแนกดินขั้นต�่ำสุด
ในการจ�ำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนทีด่ นิ
มีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 รวมทั้งได้จัดท�ำฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินเพื่อการเรียกใช้งานด้วย
ปี พ.ศ. 2561 กองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนที่ชุดดินของประเทศไทย มาตราส่วน
1 : 25,000 แล้วเสร็จทัง้ ประเทศ ในระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
(Shape file) พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
เกษตรกร และผู้สนใจ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ได้จัดท�ำข้อมูลเพื่อให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์
และช่องทางอื่นๆ ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) มีวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเพื่อเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน และการปฏิรูป
ภาคการเกษตรสู่การปฏิบัติ มีเป้าประสงค์ส�ำคัญสูงสุด (Ultimate Goal)
คือ พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ โดยแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหานี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับดินปัญหาทางการเกษตร ซึ่งสามารถจ�ำแนก
ตามสาเหตุของการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพ
ธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหา
ที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ (1) ดินอินทรีย์ (2) ดินเค็มและพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ (3) ดินเปรี้ยวจัด (4) ดินทรายจัด และ
(5) ดินตื้น ส�ำหรับดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินดาน
ดินปนเปือ้ น ดินเหมืองแร่รา้ ง และดินในพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้าง นอกจากนีย้ งั รวมถึง
ดินทีม่ ปี ญ
ั หาเล็กน้อยทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด และดินทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ เป็นต้น
โดยมีกระบวนการในการจัดท�ำแผน มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ จนได้แผนบริหารจัดการทรัพยากร
ดินปัญหาของประเทศทีเ่ ป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู ประเทศด้าน
ทรัพยากรดิน และการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การปฏิบัติ
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การประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

การประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

การน�ำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจะด�ำเนินการในลักษณะของคณะกรรมการและ
คณะท�ำงานทั้ง 12 เขต เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการวางแผน ออกแบบ
ก�ำหนดแนวทางวางมาตรการ และขับเคลื่อนน�ำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการ
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การส�ำรวจจัดท�ำส�ำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โครงการส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ส� ำ มะโนที่ ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น
ประกอบด้วยแผนที่และข้อมูลด้านการถือครองที่ดินอย่างละเอียดรายแปลง
และข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ข องเกษตรกรข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
และบันทึกข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรทั้งหมดที่ปรากฏในแปลงที่ดิน
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร หรือการส�ำรวจจากข้อมูลภาคสนาม
โดยผลการด�ำเนินงาน จะน�ำเสนอในรูปของตารางข้อมูล ข้อมูล
ทางสถิติที่วิเคราะห์ (ร้อยละ) แผนภูมิ และแผนที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สรุปในรูปเล่มรายงานเพื่อให้
หน่วยงานในพื้นที่ (ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน)
ได้ใช้ประโยชน์ ตลอดจนน�ำข้อมูลเผยแพร่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และไฟล์แผนที่เชิงเลข
โดยข้อมูลสามารถน�ำไปประกอบการด�ำเนินงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล
ประกอบการให้ค�ำแนะน�ำในการจัดการดินส�ำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามความเหมาะสมเป็นรายแปลง งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาที่ดินและแหล่งน�้ำ  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
การวางแผนเพื่อการขายพืชผลทางการเกษตร ฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ
การปรับปรุง และจัดท�ำข้อมูลเชิงพื้นที่ของข้อมูลด้านดิน ด้านสภาพ
การใช้ที่ดิน ด้านการก�ำหนดเขตเหมาะสมส�ำหรับพืชเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง)
และน�ำข้อมูลเขตเหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ได้ในระดับรายแปลง ด้านระบบ
การจัดการน�้ำและระบบการกระจายน�้ำ  ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านปัญหา
และความต้องการด้านการเกษตร รวมถึงการบูรณาการแผนที่การถือครอง
ที่ดินและข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute) ส�ำหรับงานด้านการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำ� เนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 - 31
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสวนนพรัตน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เพือ่ รองรับแผนการพัฒนาด้านการเกษตรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในการก�ำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ตามศั ก ยภาพ และความเหมาะสมที่ จ ะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
การก� ำ หนดกรอบการพั ฒ นาภาคการเกษตรของประเทศ โดยผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรวมถึง
มาตรการในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามความเหมาะสมและศั ก ยภาพ
ของพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อเป็น
แนวทางในการก�ำหนดนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐต่อไป โดยแบ่งแผน
การใช้ที่ดินของประเทศไทย ออกเป็น 8 เขต ได้แก่

1. เขตป่าไม้มีพื้นที่ 135,085,480 ไร่
หรือร้อยละ 42.12 ของพื้นที่ประเทศไทย
2. เขตเกษตรกรรมมีพื้นที่ 153,184,527 ไร่
หรือร้อยละ 47.77 ของพื้นที่ประเทศไทย
3. เขตชุมชนมีพื้นที่ 14,236,101 ไร่
หรือร้อยละ 4.44 ของพื้นที่ประเทศไทย
4. เขตอุตสาหกรรมมีพื้นที่ 1,958,639 ไร่
หรือร้อยละ 0.61 ของพื้นที่ประเทศไทย
5. เขตที่ราชพัสดุมีพื้นที่ 8,239,599 ไร่
หรือร้อยละ 2.57 ของพื้นที่ประเทศไทย
6. พื้นที่แหล่งน�้ำมีพื้นที่ 7,902,556 ไร่
หรือร้อยละ 2.46 ของพื้นที่ประเทศไทย
7. เขตอนุรักษ์ศิลปกรรมและโบราณคดี
มีพื้นที่ 89,991 ไร่ หรือร้อยละ 0.03
ของพื้นที่ประเทศไทย
8. เขตท่องเที่ยว
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การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินเชิงนโยบาย
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายแห่งรัฐในเรื่องการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินไปสู่การใช้ที่ยั่งยืน ได้ก�ำหนดให้มีการขับเคลื่อนตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. น�ำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อมีมติในหลักการการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดิน ก�ำหนดเขตการใช้ที่ดินของประเทศไว้รวม 8 เขต
คือ (1) เขตป่าไม้ (2) เขตเกษตรกรรม (3) เขตชุมชน (4) เขตอุตสาหกรรม (5) เขตที่ราชพัสดุ (6) พื้นที่แหล่งน�้ำ (7) เขตอนุรักษ์ศิลปกรรม
และโบราณคดี และ (8) เขตท่องเที่ยว
2. ขอมติคณะกรรมการพัฒนาทีด่ นิ ให้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงเขตการใช้ทดี่ นิ ทัง้ 8 เขตเพือ่ ความถูกต้องและยอมรับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงเขตการใช้ที่ดินด�ำเนินการจนมีข้อยุติจะมีการน�ำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อลงมติ
เห็นชอบแผนการใช้ที่ดิน
4. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีมติเห็นชอบแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในประกาศใช้แผนการใช้ที่ดิน
ตามบทบัญญัติมาตราแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
5. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ver.2
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้พฒั นาระบบเพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ส�ำหรับความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจ
ให้อยูใ่ นลักษณะของ Web Map Service บริการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยน�ำชั้นข้อมูล ความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ
13 ชนิดพืช (Zoning) เขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13
ชนิดพืช ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว น�ำมาแสดงผลร่วมกับ
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ภาพถ่ายออร์โธสี แหล่งน�้ำของ
กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดินที่แสดงข้อมูลการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น โดยในระยะที่ 2 ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแหล่งน�้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน และฐานข้อมูล Zoning by Agri-Map โดยสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับความเหมาะสมของพืช 4 ระดับ ได้แก่
S1 S2 S3 และ N เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่เป็นแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
- พื้นที่ปลูกจริงในพื้นที่ปัจจุบัน 13 ชนิดพืช ได้แก่
- ศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
 	ข้าว อ้อยโรงงาน ยางพารา กาแฟ ล�ำไย มะพร้าว 		 การผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
 	มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ำมัน สับปะรด 	 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน)
 	และไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด)
- ส�ำมะโนที่ดินเกษตรกรรม
- ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศไทย 13 ชนิดพืช
- Zoning by Agri Map
- ลุ่มน�้ำหลัก
- ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 	
- ลุ่มน�้ำรอง
- แหล่งน�้ำ (แหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน แหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ และแหล่งน�้ำชุมชน)

ฟังก์ชันการใช้งาน LDD Zoning
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กระบวนการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ปรับเปลี่ยน ด้วยฟังก์ชัน Redline ผ่าน Web Application
และ Mobile Application

1. Web Application

เป็นเมนูส�ำหรับตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลในระบบให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
โดยแก้ไขรูปแปลงได้ 2 วิธี คือ
1) แก้ไขผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกพื้นที่ > ชนิดพืช > ระดับความเหมาะสม N S3 S2 หรือ S1 > ระบบจะแสดงพื้นที่
ที่ต้องการปรับเปลี่ยน ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการปรับโหมด ตัดแบ่งพื้นที่ หรือ วาดแปลง > พร้อมใส่ข้อมูลรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผ่านระบบ
แบบที่ 1 การวาดแปลง (Free Hand) การวาดแปลงบนพื้นที่
1) เลือกพื้นที่ที่ต้องการ
2) เลือกปุ่มวาดแปลง จากนั้นวาดบนพื้นที่ที่เลือก
3) กรอกรายละเอียดข้อมูล พร้อมเพิ่มรูปภาพ
แบบที่ 2 การแก้ไขรูปแปลงมี 3 รูปแบบ
•
1)
2)
3)

การปรับ Node จากภาพแผนที่
เลือกปรับเปลี่ยนจุดต่างๆ บนแผนที่
แก้ไขรายละเอียดข้อมูล Redline
เลือกปุ่ม บันทึก
เพื่อบันทึกข้อมูลแก้ไข

•
1)
2)
3)

การตัดพื้นที่
เลือกปุ่ม ตัด เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่
วาดพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
กรอกรายละเอียดพื้นที่ที่ท�ำการตัด

• การเจาะพื้นที่
1) เลือกปุ่ม เจาะพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่
2) วาดพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
3) กรอกรายละเอียดพื้นที่ที่ท�ำการเจาะ

พิมพ์เป็นแผนที่ จากนั้นน�ำแผนที่ในรูปแบบกระดาษ ไปตรวจสอบในพื้นที่จริง > แก้ไขข้อมูลรูปแปลงให้เป็นปัจจุบัน > น�ำข้อมูล
เข้าสู่ระบบ (วาด/แก้ไขแปลง หรือสแกน) > ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

41

ANNUAL REPORT 2018 / Land Development Department

2. Mobile Application

ตัวอย่างการใช้งานในรูปแบบ
Mobile Application

ขั้นตอนการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ LDD Zoning
เมือ่ เจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แก้ไขข้อมูล Redline เรียบร้อย
คลิกเลือกที่ > ค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการส่ง > ระบุรายละเอียดการค้นหา
> ระบบจะแสดงรายการผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ระบุ

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการปรับเปลี่ยนพื้นที่

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล Redline > ค้นหาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ > ระบุเงื่อนไข
การค้นหา > ระบบจะแสดงรายการผลลัพธ์ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ > ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล > ส่งข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดินส่วนกลาง

ประโยชน์ ของระบบ LDD Zoning
1. สถานีพัฒนาที่ดินมีเครื่องมือในการปรับปรุงข้อมูลการใช้ที่ดินในพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time)
2. สถานีพัฒนาที่ดินมีชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินที่เป็นปัจจุบัน โดยสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเครือข่าย Internet
3. เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด น�ำไปเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับเปลี่ยนพืช
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โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

พื้นที่ท�ำการผลิตไม่เหมาะสม (N) 14.52 ล้านไร่
ที่เป็นปัญหาหลัก คือ ข้าว 8.54 ล้านไร่ ยางพารา 3.84 ล้านไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.517 ล้านไร่ มันส�ำปะหลัง 0.409 ล้านไร่
เป้าหมายปลายทาง
เกษตรกรปลูกพืช
/เลี้ยงสัตว์
เหมาะสมกับ
ศักยภาพ
ของพื้นที่
ตรงความต้องการ
ของตลาด

ต้องท�ำอะไร
ปรับ S3, N ข้าว
ปรับ S3, N ข้าว
ปรับ S3, N ข้าว
ปรับ S3, N ข้าว

ปรับ S3,
N ยางพารา

อ้อย ไม้ผล
หม่อน
พืชอาหารสัตว์
ประมงน�้ำจืด
เกษตร
ผสมผสาน
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น

กิจกรรมส�ำคัญ

หน่วยงาน

- ก�ำหนดพื้นที่ไม่เหมาะสม
- โอกาสของกิจกรรมใหม่
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
และสอดคล้องกับตลาด
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
- ให้ความรู้ด้านบัญชี
การตลาด
- ให้ความรู้ด้านการจัดการ
พืช สัตว์ ประมง

หน่วยงานภูมิภาค
บูรณาการหน่วยงานหลัก/
รอง/เสริม
พด. กสก. กวก.
ปศ. กปม. ส.ป.ก.
มม. กตส. สศก
กยท.
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ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดพื้นที่
ไม่เหมาะสม (N)   
โดย Agri-Map

2. คัดเลือก
เกษตรกร

3. อบรมและชี้แจง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน

4. ด�ำเนินการ
ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพื้นที่

5. ติดตาม
และประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด

เกษตรกรได้รับผลผลิตดี มีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต�่ำ

เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถท�ำการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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6. รายงาน
สรุปผล

การพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การอนุรักษ์ดินและน�้ำ  รวมทั้งป้องกัน
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ที่ดินของชาติ ซึ่งได้ศึกษาวิจัย คัดเลือก และ
พัฒนาวิธีการในการดูแลรักษา ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก
ดินเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อการเกษตร เพราะดินเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวติ ของพืช โดยทัว่ ไปดินทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่
อุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุอาหารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกัน
ก็มีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมส�ำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดล�ำต้น
ให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังท�ำหน้าที่เก็บน�้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ให้อากาศ
แก่รากพืชเพื่อการหายใจ ดินในธรรมชาติมีการเรียงตัวเป็นชั้นต่อเนื่องกันไป
อย่างกลมกลืน ชัน้ ดินบนซึง่ เป็นชัน้ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเพาะปลูกอย่างยิง่ ถูกก�ำหนด
ให้มีองค์ประกอบและสัดส่วนของดินในอุดมคติต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ
อนินทรียวัตถุ ร้อยละ 45 น�้ำ ร้อยละ 25 และอากาศ ร้อยละ 25 โดยปริมาณ หรือปริมาตร
ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลก ท�ำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตอาหารขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการน�ำพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ทำ� การเกษตร และการใช้ทดี่ นิ มาถูกต้องตามหลักวิชาการ ท�ำให้ทรัพยากรดินเกิดความเสือ่ มโทรม ความสามารถ
ในการผลิตของดินลดลง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ก�ำหนดกิจกรรมการด�ำเนินการในการดูแล และรักษา
ทรัพยากรดิน ดังนี้ การปรับปรุงบ�ำรุงดิน ระบบการอนุรักษ์ดินและน�้ำ และเครือข่ายการพัฒนาที่ดินและการบริการต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดิน
การปรับปรุง
บ�ำรุงดิน
การจัดการ
เพื่อมุ่งสู่การ
ท�ำให้ดินอยู่ใน
สภาพที่เหมาสม
ส�ำหรับพืช
ที่ต้องการปลูก

ระบบอนุรักษ์
ดินและน�้ำ
การผสมผสาน
วิธีการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
รวมทั้งวิธีการเก็บกักน�้ำ
และความชุ่มชื้น
ไว้ในพื้นที่ เพื่อให้การใช้
ประโยชน์ที่ดิน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และยั่งยืนนาน

เครือข่าย
การพัฒนาที่ดิน
เป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนให้
เกษตรกร
ในท้องถิ่น
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ในการผลิต
ทางการเกษตร

การให้บริการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นการให้บริการแก่เกษตรกร
หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
กล้าหญ้าแฝก แหล่งน�้ำ 
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่กรมพัฒนาที่ดิน
รับผิดชอบ และการให้บริการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดิน
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ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม (unsuited) หรือเหมาะสมน้อย (poorly suited) ส�ำหรับการเพาะปลูก
ทางการเกษตร หากน�ำดินเหล่านีม้ าใช้ปลูกพืชจะไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตต�ำ 
่ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพเิ ศษกว่าดินทัว่ ไป
จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร ดินปัญหาทางการเกษตร จ�ำแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท
คือ ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติและดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินเค็ม
ดินเปรี้ยวจัด ดินทราย ดินอินทรีย์ ดินตื้น รวมถึงดินบนพื้นที่สูงชัน
ปัจจุบัน งานด้านการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  ได้มีการน�ำมาตรการทั้งวิธีกลและวิธีพืชมาใช้ โดยมาตรการและวิธีการที่ใช้แตกต่างไป
ตามสภาพปัญหาของพืน้ ที่ เช่น พืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามลาดชันระดับต่างๆ เกิดปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย สูญเสียธาตุอาหารพืช และไม่สามารถ
กักเก็บน�้ำไว้ได้ กรมพัฒนาที่ดินได้น�ำมาตรการทั้งวิธีกล เช่น การท�ำขั้นบันไดดิน คูรับน�้ำขอบเขา คันดิน ฝายชะลอน�้ำ  และวิธีพืช
เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบผสมผสาน รวมถึงการเขตกรรม สามารถ
ลดการสูญเสียหน้าดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช และเก็บกักน�้ำได้ดีขึ้น

พื้นที่สูง
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ

ปรับปรุงบ�ำรุงดิน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการ

ที่สูง คือ พื้นที่ที่อยู่สูง
จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง
ตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป
หรือ มีความลาดเทมากกว่า
ร้อยละ 15 ส่วนมากเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ
เป็นที่ป่า หรือพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดิน
จ�ำแนกเป็น SLOPE COMPLEX

1. 	การปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
และการไถกลบตอซัง
2. การปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยปุ๋ยพืชสด
3. การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
โดยใช้ปูนมาร์ล
4. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
ดินเค็มภาคใต้ โดยใช้หินปูนฝุ่น
5. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
โดยใช้โดโลไมท์

1. เครือข่ายหมอดินอาสา
(ประจ�ำหมู่บ้าน ประจ�ำต�ำบล
ประจ�ำอ�ำเภอ และประจ�ำจังหวัด)
ยุวหมอดิน
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์
สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
4. บริการ เช่น การวิเคราะห์ดิน
แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่

คูรับน�้ำ
ขอบเขา
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ปลูกพืช
คลุมดิน
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พื้นที่ลุ่ม-ดอน
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ

ปรับปรุงบ�ำรุงดิน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการ

ที่ดอน คือ พื้นที่ลาดเชิงเขา มีระดับความสูงต�่ำกว่า
500 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล หรือมีความลาดเทตัง้ แต่
ร้อยละ 3-15

1. การปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
และการไถกลบตอซัง
2. การปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยปุ๋ยพืชสด
3. การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
โดยใช้ปูนมาร์ล
4. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็ม
ภาคใต้ โดยใช้หินปูนฝุ่น
5. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
โดยใช้โดโลไมท์

1. เครือข่ายหมอดินอาสา
(ประจ�ำหมู่บ้าน ประจ�ำต�ำบล
ประจ�ำอ�ำเภอ และประจ�ำจังหวัด)
ยุวหมอดิน
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์
สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด
4. บริการ เช่น การวิเคราะห์ดิน
แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่

ที่ราบลุ่ม คือ พื้นที่ที่ต�่ำกว่าและต่อเนื่องจากที่ลาด
เชิงเขา มีความลาดเทไม่เกินร้อยละ 3 มีนำ�้ ท่วมขังเป็น
ครัง้ คราว ส่วนมากใช้ทำ� นา ปลูกผัก หรือไร่นาสวนผสม
พื้นที่ราบจะมีปัญหาการระบายน�้ำซึ่งไหลบ่าจากที่ดอน
ที่สูงมารวมในที่ราบ
แหล่งน�้ำ
ในไร่นา

การสร้าง
คันดิน

ปลูกพืช
สลับ

ทางล�ำเลียง
ในไร่นา
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ตัวอย่างความส�ำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ 5 ลุ่มน�้ำของประเทศไทย ได้แก่ ลุ่มน�้ำปิง ลุ่มน�้ำน่าน
ลุ่มน�้ำยม ลุ่มน�้ำป่าสัก และลุ่มน�้ำปราจีน (ลุ่มน�้ำย่อยห้วยโสมง) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินให้เกษตรกร ลดการท�ำลายสภาพแวดล้อม พัฒนา
คุณภาพชีวติ สร้างรายได้ และมีความมัน่ คงในทีด่ นิ ท�ำกินอย่างยัง่ ยืน โดยให้นอ้ มน�ำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้นการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้
การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้ำ และบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแต่ละพื้นที่
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก�ำธร) ให้เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการด�ำเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน�้ำน่าน ประกอบด้วยพื้นที่น�ำร่อง
ได้แก่ จังหวัดน่าน (อ�ำเภอสองแคว อ�ำเภอท่าวังผา) และจังหวัดอุตรดิตถ์ (ต�ำบลน�ำ้ พี้ ต�ำบลป่าคาย อ�ำเภอทองแสนขัน) จากพืน้ ทีท่ งั้ ลุม่ น�ำ้ น่าน
21,676,276 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด (ก�ำแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และ
นครสวรรค์)
ลุ่มน�้ำน่าน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นล�ำน�้ำสาขาที่ส�ำคัญ พื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึง่ อาจมีพนื้ ทีบ่ างส่วนอยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก หรืออยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบปัญหา
การผันแปรของปริมาณน�ำ้ ฝนท�ำให้เกิดภาวะภัยแล้งและฝนทิง้ ช่วง การขยายตัวของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก น�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีต่ อนบนลุม่ น�ำ้ และลุม่ น�ำ้ สาขา
ต่างๆ และมีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรรุกล�้ำเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการให้ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
ขยายป่าชุมชน การชะล้างหน้าดิน และการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การวิเคราะห์ออกแบบโมเดลที่เหมาะ
สมกับสภาพพืน้ ทีข่ องเกษตรกร ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการสนับสนุนการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น
และการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินน่านจึงได้จัดงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนา
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกษตรกร เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย
การแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและความส�ำคัญของทรัพยากรดินและเป็นการสร้าง

48

รายงานประจำ�ปี 2561 : กรมพัฒนาที่ดิน

ความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ในการน�ำแนวทาง
หรือทฤษฎีสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิวัฒน์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน�้ำน่าน “เอามื้อสามัคคี จอบ
เปลี่ยนน่าน” โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายรัตนะ สวามีชัย
รองเลขาธิการ สปก. ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดน่าน ผู้อ�ำนวยการ สพข./สพด. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการร่วมกิจกรรม สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม
จัดท�ำฐานเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่
ลุ่มน�้ำน่าน ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 4 ฐาน
ฐานที่ 1 ฐานคนรักษ์ป่า : ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง
ฐานที่ 2 ฐานคนรักษ์น�้ำ : การท�ำคลองไส้ไก่กระจายน�้ำและหนองน�้ำ
ฐานที่ 3 ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี : การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง
ฐานที่ 4 ฐานพึ่งพาตนเอง : การผลิตน�้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ แชมพู
โดยการสาธิตการขุดนาและคลองไส้ไก่ พื้นที่ 1 ไร่ ให้เป็นจุดสาธิตดูงานแก่เกษตรกรทั่วไป ลักษณะกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ ได้แก่ ปรับรูปแปลงนาแบบที่ 2 บ่อดักตะกอนดิน และทางระบายน�้ำ
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การด�ำเนินงานระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน�้ำน่าน
“เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน” ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 4 เมษายน 2561 บ้านน�้ำพัน หมู่ 9 ต�ำบลนาไร่หลวง อ�ำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 บ้านท่าค�้ำ หมู่ 7 ต�ำบลริม อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต�ำบลแม่จริม อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
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วันที่ 7 มิถุนายน 2561 บ้านน�้ำต้าม หมู่ 6 ต�ำบลสวก อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บ้านผาสุก หมู่ 3 ต�ำบลภูฟ้า อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 8 ต�ำบลเมืองจัง อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
จากสถานการณ์การผลิตสินค้าข้าว มีปริมาณผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาด คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
(นบข.) จึงมีนโยบายให้ลดรอบการปลูกข้าว โดยจัดท�ำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เพื่อการบริหารจัดการผลผลิต
ข้าวให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรในระยะยาว
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้จดั ท�ำโครงการปลูกพืชปุย๋ สด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (โครงการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชให้เหมาะสม) เพือ่ ลดพืน้ ที่
ท�ำนาปรัง และลดอุปทานข้าวเปลือก ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เป้าหมาย 200,000 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
และลุ่มน�้ำแม่กลอง ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ภาคกลาง 15 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร
ผลการด�ำเนินโครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14,767 ราย พื้นที่ด�ำเนินการ 171,697.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.85
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1) ด้านการลดพื้นที่การปลูกข้าวในฤดูนาปรังปี 2561 สามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวได้ 171,697.90 ไร่ และลดปริมาณความต้องการ
ขายข้าวได้ 110,573.45 ตันข้าวเปลือก
2) ด้านการใช้น�้ำ  ลดปริมาณการใช้น�้ำชลประทานได้ประมาณ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร (การเพาะปลูกข้าว 1 ไร่ ใช้น�้ำชลประทาน
1,200 ลูกบาศก์เมตร)
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3) ด้านการปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ดังนี้
(1) สามารถลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุย๋ ) ในฤดูกาลท�ำนารอบถัดไปได้ประมาณ
50% หรือประมาณ 500 บาท/ไร่ สามารถช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ย
ในฤดูกาลท�ำนารอบถัดไป ได้ประมาณ 77.46 ล้านบาท
(2) สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินได้เฉลี่ยประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ต่อไร่
(3) ประเมินมูลค่าธาตุอาหารโดยคิดจากต้นพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) คิดเป็น
ปริมาณ N P K ต่อพื้นที่โครงการได้ 2,138 170 และ 1,859 ตัน ตามล�ำดับ
(4) คิดเป็นมูลค่าแม่ปุ๋ยเคมี ยูเรีย ปุ๋ยทริปเปิลซูปเปอร์ฟอสเฟต และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ ได้ 348.31 29.13 และ 345.24 บาทต่อไร่ ตามล�ำดับ รวมเป็น
มูลค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยประมาณ 722.68 บาทต่อไร่
4) ด้านอื่นๆ ช่วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว
ผลการประเมินของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านการปลูกพืชปุย๋ สด และเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” เกีย่ วกับระยะเวลา
ทีเ่ กษตรกรได้รบั เงินค่าไถ การลดปัญหาการขัดแย้งเรือ่ งน�ำ 
้ และการลดความเสีย่ งจากการ
ขายข้าวเปลือกได้ราคาต�่ำ พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะ สมควรให้มีการสนับสนุนโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการปรับปรุง/บ�ำรุงดิน ท�ำให้
คุณภาพดินดีขึ้น ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้
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โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผลจากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยัง่ ยืน” เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนฯ งานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐ
ลดความซ�้ำซ้อนการท�ำงาน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้วยการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” อันมี
กลไกส�ำคัญ 4 ระดับ ท�ำหน้าที่เป็นแกนหลักขับเคลื่อนและติดตามงานส�ำคัญในพื้นที่เป้าหมาย 83,151 หมู่บ้าน/ชุมชน คือ 1) ระดับชาติ
2) ระดับจังหวัด 3) ระดับอ�ำเภอ และ 4) ระดับต�ำบล ท�ำหน้าที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือกับกลไกของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 2 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,993.7718 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร จ�ำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 24,300.6955 ล้านบาท และแผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก จ�ำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 693.0773 ล้านบาท ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานดังกล่าวโดยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
150.4777 ล้านบาท จ�ำแนกตามแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จ�ำนวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำและจัดหาแหล่งน�้ำชุมชน

แนวทางการสร้างฝายชะลอน�้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
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2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม

แนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 1 โครงการ คือ
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

แนวทางการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

55

ANNUAL REPORT 2018 / Land Development Department

1. โครงการ สร้างฝายชะลอน�้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ งบประมาณเพิ่มเติม ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ขอบเขตการด�ำเนินงาน

ก่อสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ จ�ำนวน 1,097 แห่ง ในพื้นที่ 45 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์ นครราชสีมา หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวล�ำภู บึงกาฬ เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง
แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร สุโขทัย ตาก ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
กาญจนบุรี เพชรบุรี (ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง) และประจวบคีรีขันธ์ (โครงการ
ปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง) กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎ์ธานี ตรัง สงขลา และพัทลุง

กิจกรรมสนับสนุน

1. ก่อสร้างฝายชะลอน�ำ้ เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ 
้ เพือ่ เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ทรัพยากรดินในบริเวณพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการส่งผลให้ระบบ
นิเวศรอบจุดก่อสร้างเกิดความสมดุล ชะลอการไหลของน�้ำ  กักเก็บน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น และลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน�้ำ
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์จากฝายชะลอน�้ำฯ รวมถึง
เกษตรกรผูเ้ ป็นแรงงานด�ำเนินการก่อสร้างแหล่งน�ำ 
้ ให้ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ 
้ และเกิดความตระหนักทีจ่ ะหวงแหน และ
ช่วยกันดูแลรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน�้ำฯ ได้อย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จ

ก่อสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำแล้วเสร็จ จ�ำนวน 884 แห่ง
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จ�ำนวน 8,489 ราย
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ จ�ำนวน 31,075 ราย
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2. โครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
ขอบเขตการด�ำเนินงาน

ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม เป็นการลด
ความต้องการขาย (Supply) ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลท�ำให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต�่ำ  และไม่มีคุณภาพ เป้าหมาย 13 จังหวัด สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างน้อย 860 ราย พื้นที่ทางการเกษตร 6,832 ไร่ งบประมาณ 29.6801 ล้านบาท

กิจกรรมสนับสนุน

จัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เพือ่ ปรับเปลีย่ นไปผลิตสินค้าเกษตรอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่
เช่น การปรับรูปแปลงนาและปลูกไม้ยนื ต้นโตเร็ว ปรับเปลีย่ นการผลิตพืชในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวโพด ปรับเปลีย่ น
การผลิตข้าวเป็นพืชผสมผสาน เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จ

ด�ำเนินการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ได้จำ� นวน 7,138.98 ไร่ สามารถลดพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมส�ำหรับ
การปลูกข้าว เพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความเหมาะสมของพื้นที่

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ต�ำบลชุมพล อ�ำเภอสทิงพระ และต�ำบลเชิงแส อ�ำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

57

ANNUAL REPORT 2018 / Land Development Department

3. โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”
ขอบเขตการด�ำเนินงาน

ลักษณะโครงการเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผทู้ ผี่ า่ นการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดท�ำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” เพื่อให้
เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดินและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้ง
ยังมีความสอดคล้องกับมาตรการโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
เชิงรุกสูเ่ กษตรกรโดยมีเป้าหมายเกษตรกรผูผ้ า่ นการคัดเลือกคุณสมบัตจิ ากคณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐประจ�ำอ�ำเภอ
(ทีมหมอประชารัฐ) จ�ำนวน 9,600 ราย

กิจกรรมสนับสนุน

อบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”
จ�ำนวน 8 รายวิชา ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

วิชาเลือก
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
ความเหมาะสมของดิน
การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การจัดการที่ดินที่มีปัญหาพร้อมสาธิตการวิเคราะห์ดิน
การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
การบริหารจัดการน�้ำ 	

วิชาบังคับ
7) 	การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา
8) 	การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์
 	 Application กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการด�ำเนินงาน

เกษตรกรผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 8,050 ราย เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ
โดยเกษตรกรทีเ่ ข้ารับการพัฒนา มีขอ้ เสนอแนะต้องการให้รฐั สนับสนุนส่งเสริมให้ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ เหมือนกับโครงการนีต้ ลอดไป เกษตรกร
ต้องการให้เพิ่มภาคปฏิบัติในการอบรม เช่น การจัดการที่ดินที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว

การเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”
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การพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center
ของกรมการปกครอง และการพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน
การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง
กรมพัฒนาที่ดินได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลหมอดินอาสา ผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
สามารถบูรณาการใช้ข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ร่วมกันได้

การพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน

1) โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้สามารถบริการประชาชนที่มาติดต่อในการขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยไม่ขอส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน โปรแกรมนี้ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ขอรับบริการ
เข้าสู่ระบบโดยตรงและจัดท�ำเอกสารส�ำหรับให้บริการ ได้แก่ ใบค�ำขอ และข้อตกลงการใช้งานแผนที่
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2) โปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนโดยไม่ต้องเรียกส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนจากผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
เก็บหลักฐานการติดต่อหรือขอรับบริการได้โดยการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนและสั่งพิมพ์เอกสาร

3) โปรแกรมบริ ก ารวั ส ดุ ก ารเกษตร เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชนที่ขอรับบริการวัสดุการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน
โดยไม่ต้องเรียกส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนจากผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้มาขอรับบริการ
โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชน (Smart Card Reader) ท�ำให้สามารถตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ และเป็นการ
ลดความผิดพลาดของข้อมูลประชาชน เนื่องจากโปรแกรมจะท�ำการดึงข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้โปรแกรมจะท�ำการเก็บข้อมูลผู้มาขอรับบริการไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลังได้

การปักหมุดพิกัดจุดให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน ในระบบ CITIZENinfo

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) แจ้งให้
ทุกส่วนราชการด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
และโครงการยกเลิกส�ำเนาเอกสาร (No Copy) โดยในระยะแรก ให้ด�ำเนินการปักหมุดเพื่อระบุพิกัดหน่วยงาน และท�ำแบบส�ำรวจความพร้อม
การลดส�ำเนาเอกสารบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ ด� ำ เนิ น การปั ก หมุ ด จุ ด ให้ บ ริ ก ารของ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น และตอบแบบส� ำ รวจความพร้ อ ม
การให้บริการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน ประกอบ
ด้วย
1) หน่วยงานส่วนกลาง จ�ำนวน 14 หน่วยงาน
2)	 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จ�ำนวน 12 เขต
3)	 สถานีพัฒนาที่ดิน จ�ำนวน 77 จังหวัด
4)	 ศูนย์ศึกษา/โครงการ จ�ำนวน 6 หน่วยงาน
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ส่วนที่

4

ผลงานดีเด่น
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งานด้านวิชาการ และด้านการต่างประเทศ
ด้านวิชาการ
โครงการวิจัยที่โดดเด่น จากการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจ�ำปี 2561
ผลงานภาคบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ สาขาอนุรักษ์ดินและน�้ำ
โครงการเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟู
และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวภรภัทร นพมาลัย
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ด�ำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชุดดินวังสะพุง กลุม่ ชุดดินที่ 55 ระหว่างปี 2557 - 2559
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต มวลชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางเคมีและทางกายภาพของดินจากการปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน วางแผน
การทดลองแบบ RCBD 3 ซ�ำ 
้ 12 ต�ำรับการทดลอง คือ 1) แปลงควบคุม 2) หญ้าแฝกดอน
พันธุ์นครสวรรค์ 3) หญ้าแฝกดอนพันธุ์ร้อยเอ็ด 4) หญ้าแฝกดอนพันธุ์ราชบุรี
5) หญ้าแฝกดอนพันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ 6) หญ้าแฝกลุม่ พันธุพ์ ระราชทาน 7) หญ้าแฝกลุม่
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8) หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สงขลา 3 9) หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์ศรีลังกา
10) หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์ตรัง 2 11) ถั่วปินโต และ 12) ถั่วเวอราโน
ผลการศึกษาพบว่า มวลชีวภาพใบหญ้าแฝกมากกว่าพืชคลุมดิน เมื่ออายุ
32 เดือน หญ้าแฝกดอนพันธุร์ าชบุรมี มี วลชีวภาพสูงสุดเท่ากับ 582.52 กิโลกรัมต่อไร่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่ออายุ 48 เดือนหญ้าแฝกดอนพันธุ์ราชบุรี และพันธุ์
ประจวบคีรีขันธ์ มีมวลชีวภาพรากสูงสุดเท่ากันคือ 154.07 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
การปลูกหญ้าแฝกท�ำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นมากกว่าการปลูกพืชคลุมดิน
และแปลงควบคุม หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์ศรีลังกาจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย
มากที่สุด เท่ากับ 2.94 เปอร์เซ็นต์ หญ้าแฝกช่วยลดความหนาแน่นรวมของดิน
ได้ ม ากกว่ า พื ช คลุ ม ดิ น และแปลงควบคุ ม โดยหญ้ า แฝกดอนพั น ธุ ์ น ครสวรรค์
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด และหญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา ลดความหนาแน่นรวมของดินสูงสุดเท่ากัน
มีค่าอยู่ที่ 1.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาณความชื้นดิน หญ้าแฝกพันธุ์ลุ่ม
และพันธุ์ดอน พบว่า มีปริมาณความชื้นที่เป็นประโยชน์ในดินมากกว่าพืชคลุมดิน
และแปลงควบคุม หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สงขลา 3 หญ้าแฝกดอนพันธุ์ร้อยเอ็ด และพันธุ์
ราชบุรีมีความชื้นในดินสูงสุด ที่ระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์
สงขลา 3 และหญ้าแฝกดอนพันธุ์ร้อยเอ็ด มีความชื้นในดินสูงสุด ที่ระดับความลึก
0-100 เซนติเมตร
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รางวัลชนะเลิศ สาขาปรับปรุงบ�ำรุงดิน
โครงการ การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35)
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางทรายแก้ว อนากาศ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการ
ของดิน และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดชนิดต่างๆ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีและปูนตามค�ำแนะน�ำโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดินส�ำหรับ
ข้าวโพด และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท�ำการทดลองใน
แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ต�ำบลผักขวง อ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยวางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ�ำนวน 3 ซ�้ำ 
มีต�ำรับการทดลอง 7 ต�ำรับ คือ ต�ำรับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ต�ำรับที่ 2
วิธีเกษตรกร (N-P2O5-K2O อัตรา 17-5.5-7.25 กิโลกรัมต่อไร่) ต�ำรับที่ 3
ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนตามค�ำแนะน�ำโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดิน
(N-P2O5-K2O อัตรา 10-10-10 กิโลกรัมต่อไร่ และปูนโดโลไมท์ 300 กิโลกรัม
ต่อไร่ ก่อนการทดลองปีที่ 1) ต�ำรับที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับ
ต�ำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกปอเทืองก่อนปลูกข้าวโพด 60 วัน ต�ำรับที่ 5
ใส่ปยุ๋ เคมีและปูนเช่นเดียวกับต�ำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกถัว่ พร้าก่อนปลูกข้าวโพด
60 วัน ต�ำรับที่ 6 ใส่ปยุ๋ เคมีและปูนเช่นเดียวกับต�ำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกปอเทือง
หลังปลูกข้าวโพด 15-20 วัน และต�ำรับที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับ
ต�ำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกถั่วพร้าหลังปลูกข้าวโพด 15-20 วัน
ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการทดลอง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทั้ง 3 ปี โดยต�ำรับที่ 3 4 5 6 และ 7
มีการใส่ปูนโดโลไมท์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนการทดลองในปีที่ 1 ท�ำให้ระดับ
ความเป็นกรดเปลี่ยนแปลงจากระดับกรดรุนแรงมาก (pH 3.7-4.0) เป็น
ระดับกรดจัดจนถึงระดับกรดเล็กน้อย (pH 5.1-6.4) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ในปีที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยต�ำรับที่ 3 ท�ำให้
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์สงู ทีส่ ดุ เท่ากับ 23.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เนื่องจากค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้นจากระดับกรดรุนแรงมาก (pH 3.9)
เป็นระดับกรดจัด (pH 5.5) ท�ำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสเพิม่ ขึน้
ส่วนต�ำรับที่ 1 และ 2 ไม่มีการใส่ปูนโดโลไมท์ ท�ำให้ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ต�่ำที่สุดเท่ากับ 7.7 และ 11.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ
ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ก่อนการ
ทดลอง และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้ง 3 ปี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ส�ำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ต�ำรับที่ 5 ท�ำให้ผลผลิตที่ความชื้น
14.5 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดทั้ง 3 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 590 กิโลกรัมต่อไร่
ท�ำให้ค่าเฉลี่ยมูลค่าผลผลิต ค่าเฉลี่ยต้นทุนผันแปร และค่าเฉลี่ยผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปรสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับต�ำรับที่ 2 วิธเี กษตรกรจะพบว่า
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของวิธีเกษตรกรขาดทุนทั้ง 3 ปี โดยขาดทุน
เฉลี่ย 1,448 บาทต่อไร่ หากวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกษตรกรสามารถด�ำเนินการเองได้ คือ การเตรียมดิน
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว พบว่าต�ำรับที่ 5 ท�ำให้ค่าเฉลี่ย
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงที่สุด เท่ากับ 2,378 บาทต่อไร่
ส่วนต�ำรับที่ 2 ท�ำให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร เท่ากับ
852 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าต�ำรับที่ 5 เท่ากับ 1,526 บาทต่อไร่ ส�ำหรับ
การใช้พชื ปุย๋ สดและปูนโดโลไมท์เพือ่ ปรับปรุงบ�ำรุงดินจะเป็นการเพิม่ ต้นทุน
การผลิตในระยะแรก แต่มีแนวโน้มท�ำให้สมบัติทางเคมีบางประการของดิน
ดีข้ึน และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากมีการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) ด้วยการใส่ปุ๋ย
เคมีและปูนตามค�ำแนะน�ำโปรแกรมปุย๋ รายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับ
การปลูกถั่วพร้าก่อนปลูกข้าวโพด 60 วัน จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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รางวัลชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โครงการเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางจันจิรา แสงสีเหลือง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ผลเชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และ
เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด�ำเนินงานระหว่างปี 2558 - 2559 พื้นที่
ทดสอบ ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพเชือ้ ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินก�ำแพงแสน วางแผนการทดลองแบบ
RCBD ประกอบด้วย 6 ต�ำรับทดลอง จ�ำนวน 3 ซ�ำ 
้ ดังนี้ ต�ำรับ 1 control
ต�ำรับ 2 ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ต�ำรับ 3 ไมคอร์ไรซาอัดเม็ด (G-AMF)
ต�ำรับ 4 ไมคอร์ไรซาอัดเม็ด (G-AMF)+แบคทีเรียสร้างฮอร์โมนพืช
(PGPR)+แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (NFB) ต�ำรับ 5 ไมคอร์ไรซาอัดเม็ด
(G-AMF)+ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ ต�ำรับ 6 ไมคอร์ไรซาอัดเม็ด (G-AMF)
+แบคทีเรียสร้างฮอร์โมนพืช (PGPR)+ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (NFB)+ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์
ผลการทดลองพบว่า การใช้เชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซารูปแบบอัดเม็ด เพิม่ ความเป็น
ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน มีค่าระหว่าง 21.73 - 24.32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และการ
ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลต่อการสะสมธาตุอาหารในล�ำต้นและเมล็ดของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์สูงกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี 100
เปอร์เซ็นต์ โดยส่งเสริมให้พืชดูดธาตุอาหารฟอสฟอรัส เพิ่มขึ้น 34-40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่
การใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ร่วมกับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และสร้างฮอร์โมนพืช
ส่งเสริมให้พืชดูดใช้ไนโตรเจนเพิ่มขึ้น และการใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา สามารถลด
การใช้ปุ๋ยเคมีได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลผลิต 31 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิต 1,498 กิโลกรัมต่อไร่
ส�ำหรับการใช้ร่วมกับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และสร้างฮอร์โมนพืช สามารถเพิ่มผลผลิต
25 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิต 1,382 กิโลกรัมต่อไร่
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รางวัลชนะเลิศ สาขาส�ำรวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการประเมินความเสือ่ มโทรมของดินโดยใช้ตวั ชีว้ ดั Land Degradation Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวศศิรินทร์ ศรีสมเขียว กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคการเกษตร หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารจัดตัง้ โครงการพัฒนาต่างๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาความเสือ่ มโทรมของดินในประเทศไทย อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ได้จัดท�ำโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน (Land Degradation
Neutrality : LDN) การประเมินของ LDN ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน การวิจัยนี้ต้องการประยุกต์
ใช้วิธีการประเมิน LDN เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเนื้อที่จังหวัดรวมทั้งสิ้น
7,298,981 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีลักษณะลาดชันไม่เหมาะส�ำหรับการเกษตร
ผลการวิจยั พบว่า การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในปี พ.ศ. 2550
มีพื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมร้อยละ 48.49 ของเนื้อที่ทั้งหมด แต่ในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 39.07 โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาที่มีความ
ลาดชันไม่มาก เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.32
และพื้นที่ที่ใช้ตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 ในปี พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินสามารถประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพืช (Net Primary
Productivity : NPP) ของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2557 จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS พบว่า NPP สูง มี
เนื้อที่ร้อยละ 32.55 ในปี พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 23.78 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ NPP ปานกลาง มีเนื้อที่ร้อยละ 65.96 ในปี
พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.70 ในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับ NPP ต�่ำ มีเนื้อที่ร้อยละ 1.49 ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.52
ในปี พ.ศ. 2557
การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงราย ในการวิจัยนี้ประเมินจากแผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 และ
จากฐานข้อมูลดินที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า SCS (Soil Carbon Stock) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-10.00 ตันต่อไร่
มีเนื้อที่ร้อยละ 1.80 ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.71 ในปี พ.ศ. 2554 เช่นเดียวกับ SCS ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 10.01-20.00 ตันต่อไร่
มีเนื้อที่ร้อยละ 5.89 ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ14.09 ในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่ SCS ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 20.01-30.00 ตันต่อไร่
มีเนื้อที่ร้อยละ 27.53 ในปี พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 10.42 ในปี พ.ศ. 2554 และ SCS ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 40.01-50.00 ตันต่อไร่
มีเนื้อที่คงเดิมคือ ร้อยละ 64.78 ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
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การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ตัวชี้วัด LDN สามารถจ�ำแนกได้ 3 รูปแบบ
จากผลการวิจยั พบว่า พืน้ ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 16.84 ของเนือ้ ทีท่ งั้ จังหวัด ในขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเสือ่ มโทรมของดิน มีเนือ้ ที่
ร้อยละ 37.83 และพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน มีเนื้อที่ร้อยละ 45.33 นอกจากนี้การใช้วิธีการประเมิน LDN สามารถ
ระบุต�ำแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมาก
ในการใช้แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในอนาคต

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โครงการสหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black กับวิธใี ช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง ส�ำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนโดยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ
ในกลุ่มดินเนื้อหยาบ ปานกลาง และกลุ่มดินเนื้อละเอียด และตรวจสอบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธี Walkley
& Black ส�ำหรับน�ำสมการที่ได้ มาใช้เพิ่มความแม่นย�ำการหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย ท�ำการศึกษาในตัวอย่างดินทั้งหมด จ�ำนวน
1,787 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มดินเนื้อหยาบ เนื้อปานกลาง และกลุ่มดินเนื้อละเอียด จ�ำนวน 926 370 และ 491 ตัวอย่าง ตามล�ำดับ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการในแต่ละกลุ่มเนื้อดิน ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดี่ยวของข้อมูลตัวอย่าง
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ผลการศึกษา พบว่า การหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในกลุ่ม
ดินเนือ้ หยาบ ปานกลาง เนือ้ ละเอียด และรวมทุกกลุม่ เนือ้ ดิน จากวิธี
Walkley & Black กับวิธใี ช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัตมิ คี วาม
สัมพันธ์กันสูง ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ได้ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ
0.89, 0.92, 0.92 และ 0.91 ตามล�ำดับ แต่ละกลุม่ เนือ้ ดินได้สมการ
แสดงความสัมพันธ์ y = -0.00(±0.03) + 1.33(±0.02)x, y =
-0.04(±0.05) + 1.34(±0.03)x, y = 0.08(±0.04) + 1.26(±0.02)
x และ y = 0.02(±0.02) + 1.30(±0.01)x ตามล�ำดับ เมื่อ x คือ
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley & Black ส่วน y คือ
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดจากเครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ
สมการดังกล่าวสามารถน�ำไปหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด
จากการใช้วิธี Walkley & Black ในแต่ละกลุ่มเนื้อดินได้โดยตรง หรือสามารถใช้ค่า CF คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley
& Black เพื่อหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่แท้จริง ซึ่งค่าที่ได้ในแต่ละกลุ่มเนื้อดิน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงสามารถใช้ค่า 1.31
ซึ่งเป็นค่า CF เฉลี่ย ของตัวอย่างดินทั้งหมด ส�ำหรับคูณปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley & Black ได้ทุกกลุ่มเนื้อดิน การใช้เครื่อง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัตมิ คี วามเหมาะสมในการน�ำมาหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอน ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้วธิ ี Walkley & Black มีขอ้ ดี
และข้อจ�ำกัดแตกต่างกัน วิธี Walkley & Black ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก แต่ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการวิเคราะห์ ในขณะที่
การใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ เครื่องมือมีราคาแพง แต่ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าวิธี Walkley & Black
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รางวัลชนะเลิศ สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล
โครงการการวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน�้ำฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สภาพทัว่ ไปการผลิตในพืน้ ทีบ่ า้ นห้วยแล้ง หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึง่ ปลูกข้าวไร่ และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ในช่วงฤดูฝน โดยเกษตรกรในพื้นที่มีการท�ำการเกษตรและรับจ้าง
ในภาคการเกษตร และนอกเหนือจากนั้น ในช่วงนอกฤดูการผลิต
เกษตรกรยังมีการหารายได้นอกภาคการเกษตรร่วมด้วย จึงก่อให้เกิด
รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
การวิเคราะห์จะประกอบด้วยรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด
สู ง สุ ด และจ� ำ นวนปั จ จั ย การผลิ ต ประกอบด้ ว ย การใช้ ที่ ดิ น
การใช้แรงงาน และการใช้เงินทุน ของแต่ละกิจกรรมการผลิต ส�ำหรับ
แผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได้จากแบบจ�ำลองลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง
(Linear Programming Model) แสดงได้ดังนี้
ส� ำ หรั บ แผนการผลิ ต ที่ เ หมาะสมจากแบบจ� ำ ลองลิ เ นี ย ร์
โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) ในแต่ละแบบจ�ำลอง
(Model) ข้างต้น และมีข้อจ�ำกัดในการผลิตพืช 3 ชนิด ได้แก่
ยางพารา ข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ เกษตรกรมีที่ดินในการ
ท�ำการเกษตรเฉลี่ย 8.50 ไร่ต่อครัวเรือน ใช้แรงงานในการท�ำการ
เกษตรเฉลี่ย 120 วันต่อครัวเรือน หรือ 960 ชั่วโมงต่อครัวเรือน
มีทนุ ในการผลิตพืชเฉลีย่ 20,000.00 บาทต่อครัวเรือน มีรายได้ในภาค
การเกษตรนอกภาคการเกษตรร่วมด้วย ต้องผลิตข้าวไร่เพื่อใช้ในการ
บริโภคในครัวเรือน และเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืช โดยทัง้ หมด
สามารถสรุปแผนการผลิตทีเ่ หมาะสม คือ เกษตรกรควรปลูกยางพารา
4.30 ไร่ ข้าวไร่ 1.18 ไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.80 ไร่ รวมใช้
ที่ดินทั้งหมด 7.27 ไร่ ใช้แรงงานทั้งสิ้น 120 วัน หรือ 960 ชั่วโมง
ต่อครัวเรือน ในการเพาะปลูกพืชทั้งสามชนิด ใช้เงินทุน 20,000.00
บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรจะได้รบั รายได้สทุ ธิเหนือต้นทุนเงินสูงสุด
เท่ากับ 35,460.43 บาท ทั้งนี้เกษตรกรควรหารายได้เสริมทั้งในและ
นอกภาคการเกษตรร่วมด้วย โดยจะท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
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ผลงานภาคนิทรรศการ
ประเภทหน่วยงาน คือ โครงการผลส�ำเร็จของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา : นายบอวร พิมสารี
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ท�ำการเกษตรของนายบอวร พิมสารี บ้านป่าคาย
หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยเฮี้ย อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 22 ไร่
ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อและบริเวณขั้นบันไดดิน รักษา
ความชื้นในดินให้กับพืชผักและไม้ผล ลดการสูญเสียดินและธาตุอาหารพืช
ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง บ� ำ รุ ง ดิ น และเป็ น แปลงตั ว อย่ า งในการปลู ก หญ้ า แฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
สภาพพืน้ ทีม่ คี วามลาดชันสูงท�ำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
รุนแรง เกิดการสูญเสียดินและธาตุอาหารพืช ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 
และขาดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกจึงด�ำเนินการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา จ�ำนวน 43,000 กล้า ดังนี้

1) ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขั้นบันไดดิน โดยปลูกเป็นแถวตามแนวคันดินจ�ำนวน 1 แถว ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร จ�ำนวน
18 คัน รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
2) ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อ โดยปลูกบริเวณขอบบ่อ 2 แถว แถวที่ 1 ปลูกห่างจากขอบบ่อประมาณ 50 เซนติเมตร แถวที่ 2
ปลูกที่ระดับทางน�้ำเข้า ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร จ�ำนวน 9 บ่อ
3) ปลูกหญ้าแฝกตามทางล�ำเลียง โดยปลูก 1 แถว บริเวณข้างทางล�ำเลียงใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร เมื่อหญ้าแฝกเจริญ
เติบโตท�ำการตัดใบหญ้าแฝกให้มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต แตกกอเร็วขึ้น และใช้ใบหญ้าแฝก
คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นให้กับพืชผักและไม้ผล และมีการผลิตปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดิน
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ผลการด�ำเนินงาน พบว่า หญ้าแฝกสามารถลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน โดยสังเกตจากขั้นบันไดดินยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ขอบบ่อ
ที่ ห ญ้ า แฝกแตกกอสมบู ร ณ์ ท� ำ ให้ ต ะกอนดิ น ในบ่ อ ลดน้ อ ยลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับบ่อทีย่ งั ปลูกหญ้าแฝกไม่รอบหรือหญ้าแฝกเจริญเติบโต
ได้ไม่เต็มที่ และหญ้าแฝกในพื้นที่ท�ำการเกษตรมีความชื้น และอินทรีย
วัตถุในดินเพิม่ ขึน้ ท�ำให้สามารถท�ำการเกษตรแบบผสมผสานได้ตลอดทัง้ ปี
มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของครอบครัว
ดีขึ้น จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สร้างความสนใจให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่ใกล้เคียงน�ำหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่ท�ำการเกษตรของตนเอง
เพิ่ ม ขึ้ น ปั จ จุ บั น แปลงของนายบอวร พิ ม สารี เป็ น จุ ด เรี ย นรู ้ ด ้ า น
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากหญ้ า แฝกในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมให้ แ ก่ เ กษตรกร
นักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยัง
ประสบความส�ำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการปลูกหญ้าแฝก
ประเภทเกษตรกรดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจ�ำปี 2561
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ประเภทบุคคล คือ การประเมินคุณภาพของดินซ้อน (ดินที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา) เพื่อการใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายอรรณพ พุทธโส กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน รายละเอียดดังนี้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะและสมบัติบ่งชี้คุณภาพ
ของดินที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาการจัดเรียงตัวหน้าตัดดิน สมบัติกายภาพ
และเคมีดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ผลพบว่า ดินซ้อนสามารถแยกออกตามชัน้ อนุภาคดิน
เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ดินร่วนปนลูกรังทับอยู่บนดินเหนียว
2) ดินร่วนละเอียดทับอยูบ่ นดินเหนียว และ 3) ดินร่วนหยาบทับอยูบ่ นดินเหนียว
ซึ่งมีการจัดเรียงตัวของหน้าตัดดินที่มีชั้นดินเหนียวที่มีอนุภาคดินเหนียวสูง
(>60 เปอร์เซ็นต์) ภายในความลึกประมาณ 90 เซนติเมตร โดยมีพื้นที่คิดเป็น
ร้อยละ 9.75 ของเนือ้ ทีภ่ าค ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยูใ่ นระดับต�ำ่ ถึงปานกลาง อินทรียวัตถุในดินต�ำ่ ธาตุอาหารฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตำ�่
(<6 mgkg-1) อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบสต�่ำในขณะที่ค่า CEC สูงขึ้นตามความลึกดิน โดยเฉพาะชั้นดินเหนียว (10-31 cmol kg-1)
ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณอนุภาคดินเหนียว เมื่อพิจารณาความเหมาะสมส�ำหรับปลูกพืช พบว่า ดินมีข้อจ�ำกัดเรื่องการระบายน�้ำในการปลูกข้าว
ในขณะที่ปริมาณธาตุอาหารในระดับต�่ำ  และปริมาณก้อนกรวดปะปน 35-60 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับการปลูก
มันส�ำปะหลัง อ้อย ยางพารา และปาล์มน�้ำมัน ผลการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและลดต้นทุนการผลิต
ควรได้รับการพิจารณาในเรื่องของการจัดการดิน น�้ำ และปุ๋ยเป็นกรณีพิเศษทั้งพืชระบบรากสั้นและรากยาว
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ด้านการต่างประเทศ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้าน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปี 2562 – 2564
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม
2560 ได้เห็นชอบให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ
ปี 2562-2564 โดยทบทวนสถานการณ์ นอกจากนี้ให้เตรียมการ
ด้ า นงบประมาณส�ำ หรั บ การจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการต่ อ ต้ า น
การแปรสภาพเป็นทะเลทรายปี 2564 – 2573 และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
แห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปี 2561 – 2573
(the UNCCD 2018 – 2030 Strategic Framework) โดยแผน
ปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหลีกเลีย่ ง ลดผลกระทบ และ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของที่ดิน

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อป้องกัน วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสม
ลดผลกระทบ และฟื้นฟู
กับศักยภาพของพื้นที่
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน

พัฒนาฐานข้อมูล

พัฒนาการบริหาร
จัดการ

ขั้นตอนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ มีดังนี้

1. ท� ำ การจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ ข อง
อนุสัญญาฯ ปี 2562 - 2564
2. จัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ
3. รวบรวมข้ อ เสนอแนะต่ อ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ ข อง
อนุสัญญาฯ จากหน่วยงานในคณะกรรมการอนุสัญญาฯ
4. เสนอร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ ข องอนุ สั ญ ญาฯ ต่ อ คณะ
อนุกรรมการอนุสัญญาฯ ด้านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ และคณะ
กรรมการอนุสัญญาฯ พิจารณา
5. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ ปี 2562 - 2564

ผลการด�ำเนินงานของการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ ในปี 2561

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย ด้านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ โดยมีนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานคณะท�ำงาน
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คณะท�ำงาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดิน น�้ำ ป่าไม้ และภัยแล้ง และผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ โดยคณะท�ำงานได้รว่ มกันพิจารณากรอบเนือ้ หาของร่างแผนปฏิบตั กิ าร
แห่งชาติของอนุสัญญาฯ แผนงานและกิจกรรม และจัดท�ำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ ปี 2562 - 2564 ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ด้านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ จะเสนอร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาฯ ปี 2562 - 2564
ให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ พิจารณาต่อไป

วิสัยทัศน์

พัฒนาการด�ำเนินงานอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทรายอย่างมีส่วนร่วม และลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและลด
ผลกระทบจากภัยแล้ง

วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนัก พัฒนาองค์ความรู้ วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาฐานข้อมูล และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ข้างต้น

แผนงานหลัก

• การสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์
• การพัฒนางานวิจัยและฐานข้อมูล
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
• การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA)
สืบเนือ่ งจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
ได้จดั ตัง้ สมัชชาความร่วมมือด้านดินของโลก (Global Soil Partnership
หรือ GSP) เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรดินอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 1 ใน 14
ประเทศสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือด้านดินของภูมิภาคเอเชีย Asian
Soil Partnership หรือ ASP) ได้ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดในการ
บูรณาการข้อมูลวิจัยทางด้านดินของประเทศสมาชิก จึงเสนอให้มีการ
จัดตัง้ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั ดินแห่งภูมภิ าคเอเชียหรือ Center
of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) และได้รับ
ความเห็นชอบจากประเทศ
สมาชิกให้ประเทศไทยเป็น

ผู้น�ำในการด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ CESRA ขึ้นในประเทศไทย
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  ปรับปรุงและฟื้นฟู
ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้การก�ำกับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�ำหน้าที่
หน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นและด�ำเนินการศูนย์ CESRA เพือ่ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรดิน
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ CESRA

“เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยดินระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”

พันธกิจของ CESRA

การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ของทรัพยากรดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยจะเป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือด�ำเนินแผนงาน/โครงการ รวมถึงแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียด้านทรัพยากรดิน ตลอดจนความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมต่างๆ ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์หลักของ CESRA

1) 	เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย
2) 	เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านทรัพยากรดินหลากหลายสาขา และสร้างเครือข่าย
 	 ศูนย์วิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย
3) 	เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
4) 	เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลด้านทรัพยากรของ
 	 นักวิทยาศาสตร์ดินในภูมิภาคเอเชีย ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 	 ทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Information System: ASIS) ให้สามารถ
 	 เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลทรัพยากรดินโลก (Global Soil Information System:
 	 GLOSIS)
5) 	เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการดินอย่างยั่งยืนของ
 	 ภู มิ ภ าคเอเชี ย (Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management: VGSSM) น� ำ ไปสู ่ ก ารบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามกฎบัตรดินโลก (World Soil Charter) ที่ก�ำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

การขับเคลื่อนศูนย์ CESRA

โครงสร้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และความเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยดินระดับชาติ (NSRC)
จากประเทศสมาชิก

คณะกรรมการก�ำกับ CESRA

ประธาน ASP Chair องค์ประกอบ : ผอ. CESRA, ประธาน 5 Pillars กรอบ ASP และ ผชช. ด้านดิน 3 ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
สาขาต่างๆ องค์กรระหว่าง
ประเทศ,
GSP, ITPS

ผู้อ�ำนวยการ

ผอ.สถาบันวิจัยดินระดับชาติจากประเทศสมาชิก

- สถาบันวิจัยดินระดับชาติ (NSRCS) อาจพิจารณาถึง ศูนย์วิจัยที่มีอยู่เดิม
หรือจัดตั้งขึ้นใหม่
- NSRCS ควรพิจารณาก�ำหนดเงื่อนไขของศูนย์ ตามหลักการของศูนย์ CESRA

ฝ่ายอ�ำนวยการและประสานความร่วมมือ
- ประสานความร่วมมือ NSRCS ในเอเชีย และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   - อ�ำนวยการทั่วไป
- ประสานความร่วมมือด้านดินภายในประเทศ    - ประสานการด�ำเนินงาน DSIT และ DSRD

ส่วนข้อมูลทรัพยากรดินและการฝึกอบรม (DSIT)
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (ASIS)
- 	การปรับข้อมูลให้สอดคล้องกลมกลืน (Harmonization)
- 	การเพิ่มขีดความสามารถ (Training and capacity
building)
- 	แลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารระหว่างกัน (Knowledge
Transferring)
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ส่วนงานวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรดิน (DSRD)
วิจัยด้านทรัพยากรดินและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
- 	Hub ของงานวิจัยและนักวิจัยด้านดิน
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- 	แปลงทดลอง/ Study Center ถ่ายทอดความรู้
ให้นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ

รางวัลวันดินโลก World Soil Day Award
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่
5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก
ตามข้ อ เสนอของประเทศไทย ด้ ว ยประจั ก ษ์
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริด้านการจัดการดิน
อย่างยั่งยืนที่สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่มาของการทูลเกล้า
ทู ล กระหม่ อ มถวายรางวั ล นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดิ น
เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil
Scientist) เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียว
ของโลก ประเทศไทยและกลุ่มสมัชชาความร่วมมือดินโลก (Global Soil Partnership) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งรางวัลวันดินโลก World Soil Day Award เพื่อหวังให้เกิดการกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรม
ด้านการจัดการดินอย่างยัง่ ยืน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามมัน่ คงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ผ่านทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี
ในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประเทศสมาชิกสมัชชาความร่วมมือด้านดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) และประธาน
สมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากร
ดินโลก (Global Soil Partnership Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโรม
สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไทยจัดตั้งรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award) และได้หารือกับกรมราชเลขานุการ
ในพระองค์ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ
พระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชด�ำรัสคัดตัดตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นชื่อรางวัลและประดิษฐานเป็นแบบในการจัดสร้างเหรียญรางวัล โดยมีส�ำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ออกแบบและจัดท�ำเหรียญรางวัล

เกณฑ์การตัดสินก�ำหนดโดย FAO ประกอบด้วย

1) ด้านการจัดกิจกรรม พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของวัสดุที่
ใช้ประกอบชิ้นงาน ภาพรวมของการจัดงาน ผลการประเมินผลการจัดกิจกรรม
2) ด้านการสร้างความตระหนัก พิจารณาจากสื่อ (material) ที่ผลิตขึ้น
เพื่อใช้สร้างความตระหนัก ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้
ยอดการตอบกลับ และช่องทางการเผยแพร่
3) ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน พิจารณาจากจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และผลการตอบแบบประเมิน
4) ด้านการเผยแพร่กิจกรรม พิจารณาจากโอกาสในการสร้างข่าวหรือการเป็นที่ปรากฏในสื่อ
5) ด้านการสร้างการรับรู้ในสื่อดิจิทัล พิจารณาจากจ�ำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และเนื้อหาของการเผยแพร่
6) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ พิจารณาจากความหลากหลายของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ และการจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองระดับประเทศ
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศลุ่มแม่น�้ำอิรวดี เจ้าพระยาและ
แม่โขง 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยไทยเป็นผูร้ เิ ริม่ ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ได้ดำ� เนินการโครงการ ACMECS อย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
รวมทั้งการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิก
3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
ในปีงบประมาณ 2561
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องกระบวนการวางแผน
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ณ ประเทศไทย และได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ความเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืช รวมถึงการเก็บข้อมูลด้านการผลิต ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผลของการด�ำเนินการท�ำให้นกั วิชาการของกรมฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพจากการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึง่ ถือเป็นการยกระดับนักวิชาการไทย รวมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องทัง้ สามประเทศได้มโี อกาสพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านการ
พัฒนาทีด่ นิ ซึง่ ช่วยลดช่องว่างความเหลือ่ มล�ำ้ ของการพัฒนาในกลุม่ ประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นประเทศพัฒนาน้อยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สร้างความเข้มแข็งและอ�ำนาจต่อรองให้แก่ภูมิภาคในเวทีโลกได้

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส

กรมพัฒนาที่ดินด�ำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ทางดินกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส
(Institut de recherche pour le developpement : IRD) มาตั้งแต่ปี 2538 และมีการด�ำเนินงานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับปี 2561 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั การสนับสนุนทุนและนักวิจยั มาท�ำการวิจยั ในโครงการ Land Use Dynamic and Subsequent
Impact on Soil Erosion on Small Hilly Catchments ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย และโครงการ Use of Biochar diversity on sandy grounds
under tropical climate, characterization ณ กรมพัฒนาที่ดิน มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงานจ�ำนวน 2 คน ได้แก่ Dr. Claude Hammecker และ Dr.Jean Louis
ผลจากการด�ำเนินงานท�ำให้นักวิชาการของกรมฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เ ชิ ง วิ ช าการกั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญฝรั่ ง เศส รวมทั้ ง เพิ่ ม โอกาสในการรั บ ทุ น ศึ ก ษา
ฝึกอบรมในสาขาต่างๆ
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โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรระดับกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรของต่างประเทศจ�ำนวน
กว่า 50 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และบุคลากรด้านการเกษตรระหว่างกัน ในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน
มีการด�ำเนินการโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจ�ำนวน 6 ประเทศ ดังนี้
1. ฟิลิปปินส์ มีการด�ำเนินโครงการ Application of Geographical
Information System (GIS) Technology for Sustainable Soil and Water
Conservation
2. อินโดนีเซีย มีการด�ำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Use
Biochar on the Rehabilitation of Degraded Soil for Climate Friendly
2) โครงการ Exchange Knowledge and Technology on Tropical Soil to
Manage Soil and Fertilizer Efficiency
3. ไต้หวัน มีการด�ำเนินโครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดิน
ถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
4. ภูฏาน มีการด�ำเนินโครงการ Production of soil maps using
digital techniques and generation of aerial photographs for land use
planning in Bhutan
5. เวียดนาม มีการด�ำเนินโครงการ Sustainable Land Use Planning
for Agricultural Risk Management and Adaptation
6. จีน มีการด�ำเนินโครงการ Circular Auricular and Utilization Of
Organic Fertilizer Resource
ผลจากการด�ำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ท�ำให้กรมพัฒนาทีด่ นิ มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับต่างประเทศ ส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการเรียนรู้แนวโน้มการพัฒนาด้านทรัพยากรดินของโลก เพือ่ น�ำมาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานในประเทศไทย

โครงการภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle Summit – IMT-GT)
เป็นกรอบความร่วมมือที่ทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะให้
ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ
ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการ
ลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT – GT ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน
ได้มีการด�ำเนินโครงการ IMT – GT Cooperation on Oil Palm
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการจัดท�ำเขตการใช้ทดี่ นิ ส�ำหรับ
ปาล์มน�้ำมันอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการใน
การบริหารจัดการปาล์มน�้ำมัน
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์อิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี โดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลจะต้องเป็นส่วนราชการ ระดับกระทรวง/ กรม /จังหวัด / สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐประเภทอื่น โดยผ่าน Certified FL และต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ชื่นชม ไม่มีกรณีเสื่อมเสียจนเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
ซึ่งมีขั้นตอน การสมัคร ดังนี้

ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 5 ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” และรางวัลอื่นๆ อีก 3 สาขา ได้แก่ สาขา
บริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

รางวัลเลิศรัฐ

เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส�ำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง
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สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จ�ำนวน 1 รางวัล
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นภาพรวมของหน่วยงาน ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเป็นผลงาน
ที่แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน/ผู้รับบริการ ซึ่งสะท้อนผ่านโครงการ/ผลงาน ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และประสบความส�ำเร็จ
จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ที่มีผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศได้

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)”

หน่วยงาน : กนผ./สพด.ขอนแก่น สพข. 5

2. ประเภทพัฒนาการบริการ จ�ำนวน 3 รางวัล
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทีส่ ามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับตัง้ แต่ผลงานได้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น และสามารถรักษาผลการด�ำเนินการได้ไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐาน
ที่เคยได้รับ และมีการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ผลงาน “วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน” ระดับดีเด่น

หน่วยงาน : สพด. นครราชสีมา สพข. 3
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ผลงาน “ชลวิถี : วิธีส่งน�้ำบนดอย (Highland Irrigation System)” ระดับดีเด่น

หน่วยงาน : ศพล. สพข. 6

ผลงาน “ต้นแบบการจัดการดินและน�้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับดี

หน่วยงาน : สพด.กระบี่ สข. 11

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่
1. ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จ�ำนวน 3 รางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงระดับความร่วมมือ (Collaborae) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่
มีนัยส�ำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม

ผลงาน “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์วิถียโสธร” ระดับดีเด่น

หน่วยงาน : กวจ./สพด.ยโสธร
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ผลงาน “โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสตูล สร้างชุมชนคนสตูลเข้มแข็งและยั่งยืน” ระดับดี

หน่วยงาน : สพด.สตูล สพข. 12

ผลงาน “แหล่งน�้ำ สร้างดินสู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม” ระดับชมเชย

หน่วยงาน : สพด.ชุมพร สพข. 11

2. ประเภทรางวัลผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความภูมิใจของการเข้ามาเป็นผู้น�ำ  หรือเป็นกลไกส�ำคัญ (Key Actor) ที่มี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือขับเคลือ่ น/ผลักดันการด�ำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ

กลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสา ต�ำบลหลุมพุก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระดับชมเชย

หน่วยงาน : สพด.ยโสธร สพข. 4
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สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ผลงานต้องมีความโดดเด่น สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในหมวดที่เสนอขอรับรางวัล
โดยหน่วยงานต้องผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ
โดยในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลใน
PMQA หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงาน : กผง./ศทส./กกจ./กพร./คณะท�ำงาน PMOA
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รางวัลหน่วยงานต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง และพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัย
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการ
สนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลแบบจ�ำลองระดับสูง
เชิงเลข ซึ่งแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยน�ำไปใช้ในการติดตามสภาพปัญหาด้านการบุกรุก
ครอบครองสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดินโดยมิชอบ ซึง่ แผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข และข้อมูลแบบจ�ำลองระดับสูงเชิงเลขเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่สามารถน�ำไปพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ได้จดั พิธมี อบรางวัล “NACC Awards 2018” ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ได้ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ อั น ดั บ หนึ่ ง โดยได้ รั บ มอบโล่
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ แสดงว่ า
ได้ท�ำคุณงามความดีในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยรางวัลทีไ่ ด้รบั เป็นรางวัลจากการทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ
ได้ให้การสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำ� เนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ขอรับการ
สนับสนุนข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
2. ข้อมูลแบบจ�ำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)
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การประกวดผลการด�ำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำ การปลูกหญ้าแฝก
และโครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดี
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำ  ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและทรัพยากรดิน
การรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวพระราชด�ำริ การก่อสร้างแหล่งน�ำ้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้ในพืน้ ที่
เกษตรกรรม รวมถึงการจัดท�ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำ ด้วยการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ที่ดิน โดยน�ำกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินบูรณาการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำ  เช่น การจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  การพัฒนาแหล่งน�้ำ  การปรับปรุงบ�ำรุงดิน การฟื้นฟู
ดินเสื่อมโทรมตามสภาพปัญหาของพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อให้ด�ำเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ จึงจัดให้มีการประกวดผลการด�ำเนินงานดังกล่าว โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกวด
ผลการด�ำเนินงาน และพิจารณาตัดสิน ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ : เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำคลองนอกท่า - คลองบ้านตาล ลุ่มน�้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ลุ่มน�้ำหลักภาคใต้
ฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้ด�ำเนินการก�ำหนดแผนการพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน�้ำ เพื่อ
แก้ปัญหาในเรื่อง การชะล้างพังทลายดินในระดับรุนแรงมาก โดยจัดเป็นกิจกรรม ประกอบด้วย (1) การจัดท�ำเขตการใช้ที่ดิน (2) การพัฒนา
หมอดินอาสาและยุวหมอดิน (3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (4) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (5) การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน (6) ปรับปรุงคุณภาพดิน (7) พัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ (8) ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดใช้สารเคมีทางการเกษตร (9) พัฒนาแหล่งน�ำ้
เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ 
้ (10) การก่อสร้างแหล่งน�ำ้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน (11) การปรับปรุงระบบข้อมูล โดยวิเคราะห์ตามความต้องการ
ของชุมชน และนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ด�ำเนินการให้ทุกกิจกรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สามารถเป็นต้นแบบสาธิตการด�ำเนินการ
ให้กับเกษตรกรต่อไป
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ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน และประเภทเกษตรกร

ประเภทหน่วยงานของกรมฯ

รางวัลชนะเลิศ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ขุดลอก
หนองจวง บ้านดงงาม หมู่ที่ 13 ต�ำบลหนองหมี อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สามารถบริหารจัดการ
ด�ำเนินงานพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกได้อย่างยั่งยืน โดยผลการปลูกหญ้าแฝกมีอัตราการรอดตายร้อยละ 91-95 การเจริญและแตกกอของหญ้าแฝก  
ทีเ่ รียงชิดติดกันแน่น เสมือนก�ำแพงมีชวี ติ เป็นสิง่ ชีว้ ดั ได้วา่ แนวหญ้าแฝกนีจ้ ะยังอยูเ่ พือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินต่อไป การมีสว่ นร่วม
ของเกษตรกรในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการปลูกแฝก จะสนับสนุนให้มีความยั่งยืนในการอนุรักษ์ดินและน�้ำที่ยั่งยืนด้วย

ประเภทเกษตรกร

รางวัลชนะเลิศ : นายบอวร พิมสารี บ้านป่าคาย หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลห้วยเฮีย้ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนือ่ งจากการปลูกหญ้าแฝก
ของเกษตรกรมีการเจริญเติบโตดีมอี ตั ราการรอดตายร้อยละ 91 และพืน้ ทีข่ องเกษตรกรเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันค่อนข้างสูงจึงท�ำให้เกิดปัญหา
การชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง การปลูกหญ้าแฝกสามารถลดการชะล้างพังทลายของดินได้ดี ซึ่งสังเกตได้จากขอบบ่อที่หญ้าแฝกแตกกอ
สมบูรณ์ท�ำให้ตะกอนดินในบ่อลดน้อยลง เสริมด้วยแถบหญ้าแฝกในแนวขั้นบันไดดินจะช่วยลดการชะล้างพังทลายได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจที่จะน�ำหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่ท�ำการเกษตรของตนเองมากขึ้น

ผลงานโครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ : นายสุจิตต์ เนตรนภากร บ้านไม้ฮุง หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน  และสามารถส�ำรองน�้ำเก็บน�้ำจากคลองส่งน�้ำใน
โครงการแหล่งน�้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในยามขาดแคลน ช่วงฤดูแล้งกว่า 5 ไร่
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หมอดินอาสาดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละสาขาอาชีพ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะ
ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร โดยเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งนับว่าเป็นวันเกษตรกรแห่งชาติ

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจ�ำปี 2561

หมอดินอาสาดีเด่น รางวัลชนะเลิศ
นายสัญญา หิรัญวดี

หมอดินอาสาประจ�ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนากก
ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
พืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร 15 ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ลักษณะพืน้ ทีม่ คี วามลาดชันสูง
หน้าดินเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่ำ  มีการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน ดินเป็นกรดจัด ท�ำการปรับปรุงด้วยปูนโดโลไมท์ จัดท�ำขั้นบันไดดินเพื่อใช้ปลูก
ยางพารา และลดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ปลูกผักเหลียง
เป็นพืชเสริมแซมระหว่างแถวของยางพารา รากของผักเหลียงสามารถยึดผิวดินเพือ่ ป้องกัน
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน มีการปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักมีการเพาะเห็ด
แบบครบวงจร มีการรวมตัวกันในชุมชนตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และก้อนเห็ด
นอกจากนีย้ งั ผลิตน�ำ้ หมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพือ่ ใช้บำ� บัดน�ำ้ เสีย ปัจจุบนั
มีการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่ง
ดูงานให้กับผู้สนใจ รายได้เฉลี่ยตลอดปีที่ผ่านมา 800,000 บาท
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หมอดินอาสาดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายภิรมย์ แก้ววิเชียร

หมอดินอาสาประจ�ำต�ำบลวังโตนด อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ท�ำการเกษตร 12 ไร่ มีผลงานเด่นในการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพริกไทย
จากสภาพเป็นดินตืน้ มีหน้าดินเพียง 10 เซนติเมตร ดินชัน้ ล่าง มีเศษหิน ก้อนกรวดปะปน
ดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ในช่วงเตรียมหลุมปลูกใส่โดโลไมท์ พร้อมกับการ
ใส่ปุ๋ยหมัก และน�้ำหมักชีวภาพเจือจาง โดยบ่มดินไว้ก่อนแล้วปลูกพริกไทยและมีการ
ฉีดพ่นน�้ำหมักชีวภาพไปกับระบบน�้ำสปริงเกอร์ นอกจากนั้นมีการใส่เชื้อขยายซุปเปอร์
พด.3 ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้ซุปเปอร์ พด.7 หมักกับดอกดาวเรืองป้องกัน
ไส้เดือนฝอย และปลูกถัว่ พร้าเป็นพืชคลุมดินแซมระหว่างแถวพริกไทย โดยใช้รว่ มกับปุย๋
เคมีอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงกระตุ้นการออกดอก มีรายได้จากการขายพริกไทยแห้ง
และยอดพันธุ์ประมาณ 2 - 2.3 ล้านบาท/ปี

หมอดินอาสาดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายอเนก ประสม

หมอดินอาสาประจ�ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแจ้คอน
ต�ำบลทุ่งผึ้ง อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
พื้นที่ท�ำการเกษตร 56 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีปัญหา
ดินตื้น ขาดความอุดมสมบูรณ์ ได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ในรูปแบบของ
เกษตรผสมผสาน คือ การปลูกพืชที่มีความหลากหลายมากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของราคา
ผลผลิตและโรคพืช ได้มีการปรับปรุงความเป็นกรดของดินโดยใช้ปูนโดโลไมท์ ในส่วนที่
ปลูกพืชไร่หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ท�ำการไถกลบตอซังพืช ในสวนล�ำไยหลังจาก
ตัดแต่งกิ่งได้น�ำกิ่งล�ำไยมากองบริเวณระหว่างทรงพุ่มต้นล�ำไย โดยวางขวางความลาดเท
ของพื้นที่ แล้วน�ำมูลสุกรมาหว่านพร้อมราดด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 มีการผลิตน�้ำหมัก
ชีวภาพ เพือ่ ใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตร่วมกับปุย๋ หมัก และฉีดพ่นน�ำ้ หมักชีวภาพทางใบ
สามารถบั ง คั บ ให้ ล� ำ ไยและมะนาว
ออกนอกฤดูได้ ด้วยการให้น�้ำ (แบบ
น�้ำหยด) การให้ปุ๋ยทางดิน และการ
ให้ฮอร์โมนทางใบ รายได้เฉลีย่ ตลอด
ปีที่ผ่านมา 2,190,000 บาท
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หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศ สาขาการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
นางสมบัติ มีเพชร

หมอดินอาสาประจ�ำต�ำบลบ่อภาค อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
มีที่ดิน 15 ไร่ ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ชันถึงเนินเขา มีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ การชะล้างพังทลายของดินสูง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ และด�ำเนินการจัดท�ำคันดินเบนน�ำ 
้ คันคูรบั น�ำ้
ขอบเขา ขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง บ่อดักตะกอนดิน อาคารชะลอความเร็วของน�้ำ 
ทางล�ำเลียงในไร่นา ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดิน ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อคลุมดินและ
ปรับปรุงดิน ใส่ปนู โดโลไมท์ เมือ่ หญ้าแฝกเจริญเติบโตและได้ทำ� งานร่วมกับระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และน�ำ้ วิธกี ล พบว่าสามารถลดการชะล้างพังทลายของดินได้ดี ท�ำให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ ดีขนึ้
สามารถลดต้นทุนการผลิตและผลิตผลมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศ สาขาการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
นายณรงค์เวทย์ กระแสร์ญาณ

หมอดินอาสาประจ�ำต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
มีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตร 43 ไร่ พบปัญหาดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตำ�่
มีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ดินแข็งกระด้างโครงสร้างแน่นทึบ น�้ำซึมผ่านได้ยาก
ดินบนเป็นกรดจัด และขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง แก้ปัญหาโดยการศึกษาข้อมูลดิน
เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ โดยร่วมกับการจัดการดินจากแอปพลิเคชั่น LDD Soil Guide
มีการขุดสระน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และมี
แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก ปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยการไถกลบตอซัง ปลูกปอเทือง ถั่วเขียว
แล้วไถกลบร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพ
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หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศ
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
นายวุฒิศักดิ์ ศิริเกตุ

หมอดินอาสาประจ�ำต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ท�ำการเกษตรพบปัญหาดินทราย การระบาย
น�้ำดีเกินไป ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ  โครงสร้างไม่ดี ถ้าฝนตกหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย
ได้ง่ายจนเป็นร่องลึก ดินเป็นกรดจัด และขาดแหล่งน�้ำเพื่อใช้ท�ำการเกษตร แก้ปัญหาโดย
มีการขุดสระน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีการปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวไม้ผลตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพื้นที่ เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน และช่วยลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ปลูกหญ้าแฝกที่โคนไม้ผล เพื่อรับน�้ำและตะกอนที่ไหลบ่ามา ปลูกหญ้าแฝกขอบ
สระน�ำ 
้ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินขอบสระน�ำ 
้ และปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงปลูกพืช
มีการตัดใบหญ้าแฝกทุก 4 เดือน ใช้คลุมโคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นในดิน และ
ใช้ท�ำปุ๋ยหมักและช่วยลดความถี่ในการให้น�้ำแก่พชื ปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิต
จากใบหญ้าแฝก
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อ – สกุล
วันเริ่มรับราชการ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กอง/ส�ำนัก
วุฒิการศึกษาสูงสุด
จากสถาบันการศึกษา
โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
ผลงานดีเด่น 	

ชื่อ – สกุล
วันเริ่มรับราชการ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กอง/ส�ำนัก

นายสถาพร ใจอารีย์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2527
ผู้อ�ำนวยการกองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
Ph.D. (Environmental Technology)
สาขาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-579-5122
เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารการจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ซึ่งตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นผู้ผลักดัน
ในการศึ ก ษาการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในดิ น ในพื้ น ที่ เ กษตรมี บ ทบาทต่ อ การ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งในประเทศและนานาชาติ

นายวิษณุ พิมบ�ำรุง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547
เจ้าพนักงานการเกษตรช�ำนาญงาน
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
กรมพัฒนาที่ดิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการส�ำหรับนักบริหาร
จากสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
077-380785-6
ผลงานดีเด่น 	
1. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการที่ 6 สาขาปราชญ์
		 เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยประจ�ำปี
		 พ.ศ. 2560
2. ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจ�ำปี
		 พ.ศ. 2560 ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงาน
		 ทหารหรือต�ำรวจ
3. ส่งเสริมการใช้นำ�้ หมักชีวภาพ พด.6 บ�ำบัดน�ำ้ เสียในพืน้ ทีป่ ระสบภัยอุทกภัย
		 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ส่วนที่

5

กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี
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การประชุมส�ำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
งานวันดินโลก (World Soil Day)
สื บ เนื่ อ งจากองค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วนั ที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก
(World Soil Day) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลอง
วันดินโลกพร้อมกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 การจัดงานวันดินโลก
ในประเทศไทยยังเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การจัดงานวันดินโลก ปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิ ไ ด้ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรดิ น เชิ ด ชู
พระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
เนื่องในงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และสร้างความตระหนัก
เรื่องความส�ำคัญของดินให้สาธารณชนรับทราบและช่วยกันดูแล
รักษาอย่างถูกวิธี ภายใต้หัวข้อ “Caring for the planet
starts from the ground” เป็นหัวข้อที่ FAO ก�ำหนด
ส�ำหรับการจัดงานวันดินโลกทั่วโลก ส่วนประเทศไทยได้ก�ำหนด
หั ว ข้ อ การจั ด งานเป็ น ภาษาไทยในชื่ อ “รั ก ษ์ โ ลก เริ่ ม จาก
รักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” จัดระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. การจั ด พิ ธี น ้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. การจั ด นิ ท รรศการ “ตามรอยพระราชปณิ ธ าน ปราชญ์ แ ห่ ง ดิ น ”
ประกอบด้วย
1) “สหประชาชาติสดุดี” แสดงภาพเหรียญรางวัลที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงได้รบั การทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโดยนานาประเทศ โดยเฉพาะเหรียญนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม หรือ
Humanitarian Soil Scientist และภาพความเป็นมาของวันดินโลก 5 ธันวาคม
2) “ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ” แสดงแบบจ�ำลองสภาพพื้นที่ก่อนและ
หลั ง มี โ ครงการพระราชด� ำ ริ รวมทั้ ง แนวพระราชด� ำ ริ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น ที่
แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น ของไทย โดยแสดงแบบจ� ำ ลองของพื้ น ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ โ ดยเฉพาะ
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ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่ส�ำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่
ดิ น ทรายจั ด ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิ กุ ล ทอง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ และการพั ฒ นาพื้ น ที่
ดิ น เสื่ อ มโทรมที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารฟื ้ น ฟู ที่ ดิ น เสื่ อ มโทรมเขาชะงุ ้ ม
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
3) “สานต่ อ งานพ่ อ ท� ำ ” แสดงภาพโปสเตอร์ แ ละแบบ
จ� ำ ลองงานพระราชด� ำ ริ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการเกษตรใน
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร
เพื่อแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด�ำริของรัชกาลที่ 9
4) “น้อมน�ำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน” แสดงผลงานตัวอย่างความส�ำเร็จของเกษตรกรที่ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปรับใช้
จนเกิดความยั่งยืน รวมทั้งบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการด�ำเนินงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
3. การจัดเสวนาทางวิชาการ
4. การจัดการสาธิตกิจกรรมการปั้นโอ่ง และเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดราชบุรี
5. การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
6. การประกวดสุนทรพจน์ และการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน
7. การจัดกิจกรรมน�ำชมสถานที่ส�ำคัญภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมชมงาน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR Code มีผู้เข้าร่วมงานท�ำแบบประเมิน
ออนไลน์ จ�ำนวน 1,045 ราย ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร/หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป
ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานอยู่ในระดับมาก นิทรรศการที่ได้รับการชื่นชอบมากที่สุด
3 อันดับ คือ 1) “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยพระปรีชาพ่อ” 2) “สานต่องานพ่อท�ำ” และ 3) “สหประชาชาติสดุดี” ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานฯ
ผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเข้าใจหลักการทรงงานตามแนว
พระราชด�ำริ ทีไ่ ด้พระราชทานไว้ให้แก่ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตา่ งๆ มากทีส่ ดุ รองลงมา ได้ทราบความเป็นมา
ของวันดินโลก และพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาที่ดินเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล และได้รับความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของทรัพยากรดินที่จะต้องได้รับการปกป้องดูแลรักษาเพื่อความยั่งยืนต่อไป
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วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ จั ด งานวั น สถาปนากรมพั ฒ นาที่ ดิ น
ครบรอบ 55 ปี ภายใต้ชื่องาน “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดิน
ก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 ณ กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
สร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร และเครือข่าย น�ำเสนอ
เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมของกรมพัฒนาทีด่ นิ รวมทัง้ เป็นการ
สร้างความสามัคคี ตลอดจนเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรกรมพัฒนาทีด่ นิ ในปี 2561 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้นำ� เสนอ
ผลงานในรูปแบบนิทรรศการ จ�ำนวน 26 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น
5 โซน ได้แก่ Zone A และ E : ปูม – เป็น – เปลีย่ น (เป็นการกล่าว
ถึงความเป็นมาของกรมพัฒนาที่ดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้าง) Zone B : ตลาดน�ำการผลิตแสดงผลส�ำเร็จ
และนวัตกรรม (เป็นการเล่าเรื่องราวของการน�ำนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ) Zone C: เกษตรอินทรีย์ (เป็นการน�ำเสนอ
ผลงานของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
แบบอินทรีย์) และ Zone D : ศาสตร์พระราชา (เป็นการน�ำเสนอผลงาน
ของศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ) โดยมีผู้เข้าร่วมชมงาน
ประกอบด้วย ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก
ประชาชนทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา
การประเมินผลการจัดงานฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมชมงาน
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR Code มีผู้เข้าร่วมงานท�ำ
แบบประเมินออนไลน์ จ�ำนวน 1,486 ราย (ร้อยละ 56.25) จากผู้
ลงทะเบี ย นเข้ า ชมนิ ท รรศการทั้ ง หมด 2,642 ราย ประกอบด้ ว ย
เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ (เจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค) จ�ำนวน
1,289 ราย (ร้อยละ 86.74) และบุคคลภายนอก (ประชาชนทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก และหมอดินอาสา)
จ�ำนวน 197 ราย (ร้อยละ 13.26) ผลการประเมินพบว่า หลังจากการ
เข้าชมงาน ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
ผลส�ำเร็จและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเกษตรอินทรีย์ และ
ศาสตร์พระราชา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43)
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วันดินโลกรวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมน�ำวิถีราชา
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
(World Day to Combat Desertification) ปี 2561
เนื่องจากสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายน
ของทุกปีเป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก
(The World Day to Combat Desertification) เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายโลก ส�ำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวน
ประเทศภาคี ส มาชิ ก จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ รณรงค์ เ ผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมและการด� ำ เนิ น งานของอนุ สั ญ ญาฯ
ในประเทศของตน ในปี 2561 ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ได้กำ� หนดหัวข้อของการรณรงค์ในเรือ่ ง “Land has true value –
invest in it” ในปีนี้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่ดินในมิติต่างๆ
จากหัวข้อการรณรงค์ในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดินมีการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับหัวข้อการบริหารจัดการดินเค็มที่ให้ความส�ำคัญ
กับการมีสว่ นร่วมเพือ่ การบริหารจัดการดินเค็มอย่างยัง่ ยืนโดยมีการ
พัฒนาในด้านวิชาการ การวิจัย มาตรการในการแก้ปัญหาดินเค็ม
เชือ่ มโยงไปสูก่ จิ กรรมเพือ่ สร้างรายได้ เช่น การแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ในพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ดั ง นั้ น การรณรงค์ วั น แห่ ง การต่ อ ต้ า นการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2561 จัดร่วมกับการติดตามผล
การด� ำ เนิ น งานโครงการปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ทนเค็ ม (เมื อ งเพี ย )
ปีงบประมาณ 2560/2561 เพื่อสะท้อนภาพของการปฏิบัติงาน
สร้างความเข้าใจในเรื่องการด�ำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายกับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในวันดินโลก (World Soil Day) และ
วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ในปี 2561 (World
Day to Combat Desertification)
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมรับฟัง เข้าร่วมเสนอ
ความคิดเห็น เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ และรูปแบบ
การบรรยาย
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินเค็มและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อก�ำหนดทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
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กิจกรรมในการสัมมนา

1. การบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ
1) สารจากผูแ้ ทนส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญา UNCCD
2) การด� ำ เนิ น งานอนุ สั ญ ญา UNCCD กั บ การ
แก้ปัญหาดินเค็มเพื่อป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
3) ภาพทั ศ น์ ก ารจั ด การดิ น เพื่ อ การเกษตรใน
ประเทศไทย
4) การแก้ปญ
ั หาดินเค็มเพือ่ ป้องกันการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย
5) การเสนอผลงานวิจัย
2. การจัดนิทรรศการอนุสัญญา UNCCD นิทรรศการ
FAO และผลงานวิจยั ผลงานที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการ
ดินเค็ม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เผยแพร่กิจกรรมวันดินโลก และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและบทบาทของ
กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น�้ำ ป่าไม้ให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบ
2. สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินเค็มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ติดตามผลการด�ำเนินงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านดินเค็ม
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การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
“วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย
ด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยในแต่ละปีมีการ
ด�ำเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและน�้ำ 
ปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม
ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ส�ำรวจ วิเคราะห์ วางแผนการ
ใช้ที่ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ค�ำตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรดิน น�้ำและพืชในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรน�ำไปปฏิบัติ
ในการเพิม่ ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงจัดให้มกี าร
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาทีด่ นิ ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั วิชาการ
ได้น�ำเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง มีการด�ำเนินงาน
ทางวิชาการร่วมกัน รวมทั้งน�ำความรู้ที่ได้รับจากการประชุม
ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน
ในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นา
ทางวิชาการด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาด้านดิน
ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน�ำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบตั งิ านได้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบนโยบายการ
ด�ำเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการน�ำองค์ความรู้
ทางวิชาการทีไ่ ด้รบั น�ำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรูป้ ระยุกต์ใช้
ในการปฏิ บั ติ ง าน และถ่ า ยทอดสู ่ เ กษตรกรเพื่ อ น�ำ ไปใช้
ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำแผน
ปฏิบตั งิ าน แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ แผนการบริหารความเสีย่ ง และการบริหารงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
พร้อมมอบแนวทางการด�ำเนินงาน ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน นางสาวพรรณพิศ
บ่วงนาวา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกระบวนการท�ำงาน โดยมีนายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมด�ำรง
รองอธิ บ ดี ด ้ า นวิ ช าการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิ บ ดี ด ้ า นปฏิ บั ติ ก าร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
พัฒนาทีด่ นิ เขต สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กอง ส�ำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง โดยนายโภไคย
ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 การบรรยาย เรื่อง การบริหารงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หัวข้อ “ทิศทางและแนวทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ แนวใหม่” และหัวข้อ “หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ”
โดยนายณัฐชนน ศิรพิ งษ์สรุ ภา รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส่วนให้คำ� ปรึกษาและนิตกิ รรมสัญญา ส�ำนักบริหารคดีและนิตกิ าร (ส�ำนักงาน
กสทช.)
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กิจกรรมวันส�ำคัญในรอบปี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านปฏิบตั กิ าร
ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอกประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เวลา 13.00 น.
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ รั บ
มอบหมายจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้จัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธี
ถวายดอกไม้ จั น ทน์ ข อง
ประชาชน ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งจัดการรองรับและบริการประชาชน บริเวณหน้าส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้อ�ำนวยการประจ�ำซุ้ม พร้อมด้วย
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน ณ บริเวณ
หน้าส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เวลา 18.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานพิธีวางดอกไม้จันทน์ (รอบค�่ำ) โดยมี
คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณถนนราชด�ำเนินนอก ด้านหน้ากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี 2560
วั น อั ง คารที่ 17 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.09 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ�ำปี 2560 โดยมี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
ต�ำบลม่วงตึ๊ด อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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ท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2561
วั น ศุ ก ร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น.
นายสุ ร เดช เตี ย วตระกู ล อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น พร้ อ มด้ ว ย
นายเข้ ม แข็ ง ยุ ติ ธ รรมด� ำ รง รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า นวิ ช าการ
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ น�ำคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมพัฒนาที่ดิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมพัฒนาที่ดิน (ศาลพระภูมิ
ศาลตา-ยาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร) และร่วมกันท�ำบุญตักบาตร
อาหารแห้ง พระสงฆ์จ�ำนวน 55 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

พิธีรดน�้ำและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานพิธรี ดน�ำ้ และขอพรผูใ้ หญ่ เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ โดย
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านปฏิบตั กิ าร กล่าวรายงานการจัดงานครัง้ นี้
เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ของชาวกรมพัฒนาที่ดิน
ต่อจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาดินน�ำคณะผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการ สพข./สพด./กอง/ส�ำนัก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสรงน�้ำพระและรดน�้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร/ผู้อาวุโส
ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2561
ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจ�ำพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้ า นวิ ช าการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี เป็นศิริมงคล
แก่กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้อ�ำนวยการ
กอง/ส�ำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึก 6 ชั้น
กรมพัฒนาที่ดิน

มอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบ
ต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มอบให้กับ
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพื่อให้น�ำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดิน
ทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติฯ และความเป็นสิรมิ งคลของหน่วยงานกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
ผู ้ อ� ำ นวยการ สพข./สพด./กอง/ส� ำ นั ก ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธี
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดยมีขา้ ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีดังกล่าว

กิจกรรมจิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมด�ำรง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมใจกันท�ำความสะอาด ดูแล ปรับปรุง ในบริเวณพื้นที่กรมพัฒนาที่ดิน
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วถวาย
ความเคารพ พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันลงนามถวายพระพร โดยมี
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายพระพร
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
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ผู้บริหารระดับจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ผู้อ�ำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

1.
2.
3.
4.
5.

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นางอุษา อุตสาหกุล 	ผอ.สพด.นครปฐม
นายวัลลพ พงษ์ราศี ผอ.สพด.สิงห์บุรี
นายพินิจ งาเนียม 	 ผอ.สพด.นนทบุรี		
นายไลซันต์  ตั้งภูมิ ผอ.สพด.นครนายก
สมศักดิ์ อิ่มส�ำราญ 	 ผอ.สพด.อ่างทอง

6.
7.
8.
9.
10.

11. นายวันชัย วงษา 	 ผอ.สพด.สุพรรณบุรี
นายศักดา จันทร์แก้ว 	ผอ.สพด.สระบุรี
12. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผอ.สพด.ปทุมธานี
นายวิชัย ทองขาว 	 ผอ.สพด.ชัยนาท
13. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร
นายประวัติ นกอิ่ม 	 ผอ.สพด.ลพบุรี
นายศักดิ์ดา ศรีขาว 	 ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร 		 ผอ.สพด.สมุทรปราการ
นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายพิศุทธิ์  มิกาศ
นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล
นายทนง  กนะกาศัย  
นายปรีชา  โหนแหยม
นายเจษฎา  สาระ
นายวิรุธ  คงเมือง
นายอภิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ผอ.สพด.สระแก้ว
ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา
ผอ.สพด.ระยอง
ผอ.สพด.จันทบุรี
ผอ.สพด.ตราด
ผอ.สพด.ชลบุรี
ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
1.
2.
3.
4.

นายวิญญู  เสมียนรัมย์
นายสิทธิชัย โคตรมา  	
นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ
นายสรรเสริญ เจริญศิริ   	
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ผอ.สพด.สุรินทร์
ผอ.สพด.ชัยภูมิ
ผอ.สพด.นครราชสีมา
ผอ.สพด.บุรีรัมย์

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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นายกิตติ  ไชยนิมิตร  	
ผอ.สพด.ศรีสะเกษ
นายบุญส่ง  ชื่นตา
ผอ.สพด.มุกดาหาร
นายคมกริช  จินดามณี
ผอ.สพด.อ�ำนาจเจริญ
นายบุญถม  กุมพล
ผอ.สพด.อุบลราชธานี
นางทองอ่อน  งานไว
ผอ.สพด.ยโสธร
นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ
ผอ.สพด.นครพนม
นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชูเกียรติ  ค�ำโสภา
นายอดุลย์  ศรีสุพรรณ
นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา
นางนงนุช  ศรีพุ่ม
นายสุริยะ ยืนยง
นายวิรัตน์  แสงแก้ว
นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม
นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์

ผอ.สพด.มหาสารคาม
ผอ.สพด.หนองบัวล�ำภู
ผอ.สพด.อุดรธานี
ผอ.สพด.ขอนแก่น
ผอ.สพด.สกลนคร
ผอ.สพด.กาฬสินธุ์
ผอ.สพด.หนองคาย
ผอ.สพด.บึงกาฬ

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
1.
2.
3.
4.

นายธีร์รรัฐ  ไชยเทพ
ผอ.สพด.เชียงใหม่
นายเพียง  พรมสงฆ์  	
ผอ.สพด.ล�ำพูน
นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์
ผอ.สพด.ล�ำปาง
นายสงวน  พรมชาวนา
ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
1.
2.
3.
4.

นายวิชิต  ขันธ์แก้ว
ผอ.สพด.พะเยา
นายศรีศักดิ์  ธานี
ผอ.สพด.เชียงราย
นายเอนก  ดีพรมกุล
ผอ.สพด.น่าน
นายนครินทร์  ชมภู
ผอ.สพด.แพร่
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
1.
2.
3.
4.
5.

นายนิยม  เยี่ยมอ่อน
นายสนอง  ค�ำสอง
นายวิญญู  เจ็กชื่น
นายสมบูรณ์  ธิจันทร์
นายพัฒนา  อภิญดา

ผอ.สพด.เลย
ผอ.สพด.เพชรบูรณ์
ผอ.สพด.พิจิตร
ผอ.สพด.พิษณุโลก
ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

(เรียงจากซ้ายไปขวา)
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ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์
นายสุชาติ เหรียญทอง
นายตระกูล นามโลมา
นายฐกร กลิ่นจ�ำปา
นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์

ผอ.สพด.ตาก
ผอ.สพด.สุโขทัย
ผอ.สพด.อุทัยธานี
ผอ.สพด.นครสวรรค์
ผอ.สพด.ก�ำแพงเพชร

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิโรจน์  ชูช่วย
ผอ.สพด.สมุทรสงคราม
นายสากล  ณ ฤทธิ์
ผอ.สพด.กาญจนบุรี
นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ
ผอ.สพด.สมุทรสาคร
นายนิรันดร  ทังสฤดี
ผอ.สพด.เพชรบุรี
นายอัมพร  พวงพวา
ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
นายพันมหา  ทองบ่อ
ผอ.สพด.ราชบุรี
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสามารถ สร้อยทอง
ผอ.สพด.ระนอง
นายวิเชียร พรหมทอง
ผอ.สพด.พังงา
นายนิพล เข็มขาว
ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
นายพิสิษฐ์ บ�ำรุงพงษ์
ผอ.สพด.ภูเก็ต
นายสะอาด บุตรเล็ก 	
ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี
นายประสิทธิ์ แสงภักดี  	
ผอ.สพด.กระบี่
นายจ�ำเริญ นาคคง
ผอ.สพด.ชุมพร
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายมงคล นิตยบูรณ์
ผอ.สพด.นราธิวาส
นายมงคล ทองจิบ
ผอ.สพด.สตูล
นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ผอ.สพด.ตรัง
นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร
ผอ.สพด.สงขลา
นายนรา สุขไชย
ผอ.สพด.ยะลา
นายวีระพจน์ เรืองมี
ผอ.สพด.ปัตตานี
นายณรงค์ ทองเหล่
ผอ.สพด.พัทลุง
(เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. นายบุญช่วย  ช่วยระดม

1
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3

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
2. นายชาคริต  อินนะระ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการจัดการพัฒนาที่ดิน
ตามพระราชประสงค์
(หนองพลับ - กลัดหลวง)
3. นางสาวกฤษณา  ทิวาตรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

		

คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

1. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ปรึกษา

  	2. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

ที่ปรึกษา

 	 3. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา

  	4. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร

ที่ปรึกษา

  	5. ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

ประธานคณะท�ำงาน

  	6. ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

รองประธานคณะท�ำงาน

  	7. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนงาน

คณะท�ำงาน

  	8. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ

คณะท�ำงาน

  	9. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

คณะท�ำงาน

10. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย

คณะท�ำงาน

11. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

คณะท�ำงาน

12. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย คณะท�ำงาน
13. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

คณะท�ำงาน

14. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะท�ำงาน

15. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

คณะท�ำงานและเลขานุการ

16. นางสาววารุณี ก้อนทอง

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

18. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นางสาวภัทราภรณ์  	โสเจยยะ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร

ผู้เรียบเรียงและจัดทำ�
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
นางอรอุมา
สรรพสิทธิ์โยธิน
นางกรียาภรณ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุนันท์
ไวยพาลี
นางสาวพยัตติกา พลสระคู
นายวิศิษฐ์
งามสม
นางสุมลมาลย์
จงดี
นายปรเมศร์
ชะดี
นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์
นางเพ็ญศรี
กลางทัพ
นางสาววิไลพร
น้อยบุรี
นายนพพร
นวลละออง
นายยศ
สุคนธมาน
นางสาวมณทิรา
พฤกษกล�ำมาศ
นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง
นายกฤษฎา
ทัศนานุกุลกิจ
ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ 	ดีใจ
นางสาวพิไลพร
ทับเปีย
พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กองแผนงาน

นางสาวสมพิศ
นายณรงค์ศักดิ์
นายฉันทภัค
นางสาววารุณี
นางสาวสุภาวดี
นางสาวกุลนรี
นางสาวสิริกุล
นายคนธ์พงษ์
นางสาวจันจิรา
นายธีรทรัพย์
นางสาววรินทร์ธนัน
นายกีรติกร
นางสาวรุ้งตะวัน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี
นายธัชชัย
นางภัญฑีรา
นายภัทร
นางสาวพนิดา

แสงเพ็ง
ฐิติเพิ่มพงศ์
มาคะสมิต
ก้อนทอง
ปิ่นกุมภีร์
ถนอมสุข
ศิริพรกุลทรัพย์
คณาชัยวิรุจน์
สุทะธง
ดุสิต
ดวงจันทร์
ฤทธิเกรียง
โพธิ์สุข
ชุตินันทกุล
ขอบรูป
มีชื่อ
ฤทธิ์พริ้ง
พลวรางกูร

นายกฤษชภณ

วัฒนานุกิจ

ช่างภาพ
นายอตินันท์

บุญลาโภ

บรรณาธิการ
นางสาวพยัตติกา
นางสาวสิริกุล
นางสาวสุมาลี
นางสาวกวิสรา
นางสาวศรีมณี

พลสระคู
ศิริพรกุลทรัพย์
อัตเจตะนะ
แก้วจันทรา
นิลพิทักษ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จัดทำ�โดย :
กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
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