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1

1

2

3

4

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
2

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีดา้ นบริหาร
3

นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีดา้ นวิชาการ
4

นายถวิล มังนุ
่ ้ย
รองอธิบดีดา้ นปฏิบตั กิ าร

โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน

9
อธิบดี

รองอธิ บดีด้านบริ หาร

รองอธิ บดีด้านวิ ชาการ

ส่วนกลาง
สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองวิ จยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่

กองการเจ้าหน้ าที่

สํานักวิ ทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

กองคลัง

กองสํารวจดิ นและวิจยั ทรัพยากรดิ น

กองแผนงาน

สํานักวิ ศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิ น

กลุ่ม
พัฒนาระบบริหาร
กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

รองอธิ บดีด้านปฏิ บตั ิ การ
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12
สถานี พฒ
ั นาที่ดิน
77 จังหวัด

ข้อมูลบุคลากร
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ณ 30 กันยายน 2562

การเปรียบเทียบอัตรากําลัง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
1,441

1,535

1,438

1,409

1,224

1,241

1,240

1,230

764

682

613

546

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา

รายชื่อผู้อาํ นวยการกอง สํานัก กลุ่ม ฝ่ าย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.)
สถานี พฒ
ั นาที่ดิน (สพด.) และผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2579-2529

น.ส.ปภาดา

087-7137129

http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/
WEB_AUD/index.htm
ฟูรงั ษีโรจน์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/
web_adg/index.html
น.ส.วิเศษลักษณ์ พงษ์จนั ทร์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2579-7740
087-1011587

0-2562-0732
สํานักงานเลขานุการกรม http://ofs101.ldd.go.th/Default.asp
นายฆนนาท
ภู่กรรณ์
เลขานุการกรม
089-9231723, 081-6434462
นายพีรวัฒน์
กุญจร
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสารบรรณ
นายบัญฑิต
จันทรัตน์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มนิตกิ าร
นายไพศาล
ดุลยพัชร์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานพิพธิ ภัณฑ์ดนิ
นายพจน์
วิจนิ ตโสภณ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นายพีรฉัตร
ทองมารัตน์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ
นายไชยวัฒน์
เวสารัชตระกูล
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานเลขานุ การคณะกรรมการพัฒนาทีด่ นิ

กองคลัง
นางกัญญาภัค
นางชไมภรณ์
นางชวลีย์
น.ส.จาริณี
นางธนภร
น.ส.พรวิภา
น.ส.ดารณี
-(ว่าง)-(ว่าง)กองการเจ้าหน้ าที่
นางปวีณา
นางนิตา
น.ส.ชนิดา
นายธนัท
นางกิตยิ า
นายวิชยั
นางมาลินี
นางจิตตนันท์
น.ส.กมลพร
กองแผนงาน
น.ส.พรรณพิศ
นางเพ็ญศรี
นางกรียาภรณ์
นายปรเมศร์
น.ส.สุนันท์
นายวิศษิ ฐ์
น.ส.ฉวีวรรณ
น.ส.วิไลพร
น.ส.พยัตติกา
นางสุมลมาลย์

http://fid101.ldd.go.th
ทองจันทร์
โสภณหิรญ
ั รักษ์
เทพเสน
กรรขํา
ฉิมพัด
เอนกสัมพันธ์
สุภาพถ้อย

0-2579-8517
061-5459535

ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มการเงิน
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงบประมาณ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มบัญชี
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มตรวจสอบใบสําคัญ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัสดุ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html
0-2941-2142
แสงเดือน
ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
081-9240091
อยูอ่ ่อน
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
พลายจัน่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
จิว๋ วิเศษ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
มงคลเกตุ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มทะเบียนประวัตแิ ละบําเหน็จความชอบ
มณีวงษ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ มั พันธ์
คุณะดิลก จําปาทอง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวินัย
ตามสมัคร
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
บุญศิร ิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม
http://pld101.ldd.go.th
0-2579-0972
บ่วงนาวา
ผูอ้ ํานวยการกองแผนงาน
081-9331289
กลางทัพ
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ชะดี
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มแผนงาน
ไวยพาลี
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
งามสม
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็ นทะเลทราย
พัฒนพงษ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
น้อยบุร ี
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มระบบงานวิจยั
พลสระคู
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
จงดี
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/
0-2941-2131
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
index.html
และการสื่อสาร
นางอรนาฏ
โอวาทตระกูล
ผูอ้ ํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
081-7326261
สารสนเทศและการสื่อสาร
081-6158725
นางสุกญ
ั ญา
กสิกรณ์
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
น.ส.ฐิตพิ ร
วีระประสิทธิ ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
นางดวงดอม
กําเนิดทรัพย์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.อริศรา
พึง่ พา
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
นางวราภรณ์
อินทร์ทพิ ย์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มระบบภูมสิ ารสนเทศ
http://osm.ldd.go.th/home.php
0-2579-0934
สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่
นายสมโสถติ ์
ดําเนินงาม
ผูอ้ ํานวยการสํานักเทคโนโลยี
081-3283106
การสํารวจและทําแผนที่
นางพรฤทัย
ทองศิลป์
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
นายมณฑล
สุรยิ าประสิทธิ ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจ
และทําแผนที่
ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิม่ สมบัติ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่
น.ส.ศิรพิ รรณ
ทิมทับ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มจําแนกประเภททีด่ นิ
นางสุรรี ตั น์
อุดมบุณยลักษณ์ ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 1
น.ส.สุดาวรรณ
ไวยเจริญ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 2
ว่าที่ ร.ต.อัครศิต
นโรปการณ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 3
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http://ord101.ldd.go.th/home.aspx
0-2579-1753
กองวิ จยั และพัฒนา
การจัดการที่ดิน
นายสุจนิ ต์
นิลประดับแก้ว
ผูอ้ ํานวยการกองวิจยั และพัฒนา
086-459276
การจัดการทีด่ นิ
นางนวรัตน์
จันทรพิทกั ษ์
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
นายเชฏฐรุจ
จันทร์แปลง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการจัดการดินเค็ม
น.ส.รติกร
ณ ลําปาง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการจัดการดินเปรีย้ ว
นายสุรนิ ทร์
ไวยเจริญ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
นายอรรณพ
พุทธโส
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
เพื่อการเกษตร
นายบวร
บัวขาว
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
นางอโนชา
เทพสุภรณ์กุล
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ในการจัดการดิน
นายยุทธศาสตร์
อนุ รกั ติพนั ธุ์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน
ทางการเกษตร
นายทวีแสง
พูลพุฒ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-(ว่าง)ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาหมอดินอาสาและบริหาร
จัดการเครือข่าย
0-2561-3167
สํานักวิ ทยาศาสตร์
http://www1.ldd.go.th/underconstruct/
index.html
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
น.ส.สุมติ รา
วัฒนา
ผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์
094-1519163
เพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
นางพัชรินทร์
ทะวงษ์ศรี
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
นายวิวฒ
ั น์
สวยสม
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั เคมีดนิ
นายสุรเชษฐ์
นาราภัทร์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั กายภาพดิน
นางจุฑารัตน์
ยิม้ ฉลวย
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั สิง่ แวดล้อมดิน
น.ส.สุภลักษณ์
พฆันกุล
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั แร่และจุลสัณฐานดิน
น.ส.หทัยรัตน์
พิชยั ณรงค์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ วิจยั พืช ปุ๋ย และสิง่ ปรับปรุงดิน
นายจิราวุฒ ิ
เวียงวงษ์งาม
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดนิ
น.ส.จุฑามาศ
ไกรเพิม่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิทยบริการ
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http://www1.ldd.go.th/web_egd/
0-2941-2228
สํานักวิ ศวกรรม
MainPage.html
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
นายอุดม
วิภาสไพสิฐ
ผูอ้ ํานวยการสํานักวิศวกรรม
092-2616187
เพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
นางพิรยิ าพร
ศรีมงคล
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
นายวรัญ�ู
บัวขาว
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสะคริษฐ์
ไพชยนต์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสถาปตั ยกรรมและภูมสิ ถาปตั ยกรรม
นายธนากร
นาเชียงใต้
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสํารวจออกแบบการพัฒนาทีด่ นิ
ด้านวิศวกรรม
นายภูวไนย
กิตติสุวรรณกุล ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางโครงการ
นายชัยวัฒน์
จะวิเสน
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 1
น.ส.อุดมลักษณ์ อินทรกําแหง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 2
นายจักรกฤษณ์ มิใย
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 3
นายศรวิทย์
วรรธนะสาร
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 4
นายญาณเดช
พรมดงมัน
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มเครือ่ งกล
http://oss101.ldd.go.th/soilr/main.html
0-2579-1192
กองสํารวจดิ น
และวิ จยั ทรัพยากรดิ น
นายสถิระ
อุดมศรี
ผูอ้ ํานวยการกองสํารวจดินและวิจยั
086-7924445
ทรัพยากรดิน
นางวัลจรีย์
ระมัน่
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
น.ส.กรรณิการ์
หอมยามเย็น
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน
น.ส.รวมพร
มูลจันทร์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน
นายจตุรงค์
ละออพันธ์สกุล ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจจําแนกดิน
นางวรวรรณ
ละออพันธ์สกุล ผูอ้ ํานวยการกลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
-(ว่าง)ผูอ้ ํานวยการกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน
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0-2941-1565
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิ น http://180.180.244.229/osb/
Index.htm?mode=index
น.ส.ฉวีวรรณ
เหลืองวุฒโิ รจน์ ผูอ้ ํานวยการกองเทคโนโลยี
084-4398399
ชีวภาพทางดิน
นางอนงค์
ไล้เลิศ
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
น.ส.พิกุล
เกตุชาญวิทย์
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
น.ส.สุมาลี
กลางสุข
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ
นางจันจิรา
แสงสีเหลือง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพจุลนิ ทรีย์
จัดการมลพิษทางดินและนํ้ า
น.ส.พิมพ์ธดิ า
เรืองไพศาล
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และเก็บรักษาจุลนิ ทรีย์
http://webapp.ldd.go.th/lpd/
0-2579-1107
กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน
นายสมศักดิ ์
สุขจันทร์
ผูอ้ ํานวยการกองนโยบายและแผน
081-3921215
การใช้ทด่ี นิ
นางมินตรา
ตรัยรัตนพันธ์
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
นายสมศักดิ ์
แจ้งเพียร
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ทด่ี นิ
นายนันทพล
หนองหารพิทกั ษ์ ผูอ้ ํานวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ทด่ี นิ
น.ส.พิมพิลยั
นวลละออง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการจัดการทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ทางการเกษตร
น.ส.นงนภัส
ประสิทธิ ์วัฒนชัย ผูอ้ ํานวยการกลุ่มเศรษฐกิจทีด่ นิ ทางการเกษตร
นางผกาฟ้า
ศรจรัสสุวรรณ ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า
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ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนกลาง
นางไพจิตร
ชัยสิทธิ ์
นายกิตตินันท์
วรอนุ วฒ
ั นกุล
นายโสฬส
แซ่ลม้ิ
นางจุฬาลักษณ์
สุทธิรอด
นายไพรัช
พงษ์วเิ ชียร
นายยุทธศาสตร์
อนุ รกั ติพนั ธุ์
นายปราโมทย์
แย้มคลี่
น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ ์
นางอรอุมา
สรรพสิทธิ ์โยธิน
นางจันทร์เพ็ญ
ลาภจิตร
นายรัตนชาติ
ช่วยบุดดา
จ.ส.อ.ราชวัลย์
กันภัย
นายอัธยะ
พินจงสกุลดิษฐ์
นางนิสา
น.ส.ชนิดา
นางมาลินี
นางนวลจันทร์
-(ว่าง)-

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสํารวจการใช้ทด่ี นิ ด้วยเทคโนโลยีระยะไกล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของดิน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปรับปรุงดินเปรีย้ ว
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสารสนเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั ดินทางเคมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสํารวจและทําแผนทีภ่ าพถ่าย
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิต
ของดิน
มีแสง
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
จรัญวรพรรณ
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั ดินทางกายภาพ
คุณดิลก จําปาทอง ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชะบา
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสํารวจและจําแนกดิน
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ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนภูมิภาค
นางมัทธนา
ชัยมหาวัน
น.ส.นฤมล

หวะสุวรรณ

น.ส.เสาวนีย์

ประจันศรี

นายยุทธสงค์

นามสาย

นางปราณี

สีหบัณฑ์

นายกานต์

ไตรโสภณ

นางสุธารา

ยินดีรส

นายศรัญณุพงศ์

ชัยวัฒนกุล

นายเมธิน

ศิรวิ งศ์

นายอาทิตย์

ศุขเกษม

นางกุลวดี

สุทธาวาส

นายพบชาย

สวัสดี

นางอุษา

ศรีใส

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาทีด่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
ทําหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
จังหวัดปทุมธานี
นายประเสริฐ
นางอารีรตั น์
นายสุรชัย
-(ว่าง)นายมูห้ ะหมัดยะเอส
น.ส.กัญจน์รชั ต์
นายวัชระ
นายไลซันต์
นายชวพล
นางอุษา
นายศักดา
นายวันชัย
นายวิญ�ู
นายวิชยั
นายพินิจ
นายประชา
นายพิษณุ
นายคํานึง
นายชัยชนะ

http://r01.ldd.go.th/th2/

เทพนรประไพ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
สีคล้าย
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
สุวรรณชาติ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
เล๊าะยอ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ลชิตาวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
สิงห์โตทอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ปทุมธานี
ตัง้ ภูม ิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครนายก
อ่อนเรือง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลพบุร ี
อุตสาหกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครปฐม
จันทร์แก้ว
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สระบุร ี
วงษา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุพรรณบุร ี
เสมียนรัมย์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชัยนาท
ทองขาว
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อ่างทอง
งาเนียม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นนทบุร ี
ตามสมัคร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สิงห์บุร ี
ทรัพย์สทุ ธิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พระนครศรีอยุธยา
แสงขํา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สมุทรปราการ
บัวชุม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร

0-2577-3371
081-9071276
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
จังหวัดชลบุร ี

http://r02.ldd.go.th

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
จังหวัดนครราชสีมา
นายศรจิตร
ศรีณรงค์
น.ส.ธัญญรัตน์
เอกอัศดร
นายจักรพันธ์
เภาสระคู
น.ส.สยาม
ไชยทิพย์
นายอุดม
ศรีกนั ชัย
น.ส.มณฑาทิพย์
สงวนรักษ์
นายสุวฒ
ั น์
ธาตุทะนะ
นายสรรเสริญ
เจริญศิร ิ
นายสิทธิชยั
โคตรมา
นางปิ่นเพชร
ดีลอ้ ม

http://r03.ldd.go.th

0-4437-1432

ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครราชสีมา
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ บุรรี มั ย์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชัยภูม ิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุรนิ ทร์

081-2669520

นายโชตินนั ท์
-(ว่าง)น.ส.วลัญดรรชน์
นายนินนาท
นายฤทธิรงค์
นางนฤมล
-(ว่าง)นายวิรธุ
นายพิศทุ ธิ ์
น.ส.เกษร
นายทนง
นายปรีชา
นายนิรนั ดร
นายไพบูลย์

เทีย่ งสายสกุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
เอีย่ มวรการ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
พัฒนวงศ์สนุ ทร ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
หลอดกระโทก ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผ่องอักษร
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
คงเมือง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชลบุร ี
มิกาศ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สระแก้ว
จําปา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ฉะเชิงเทรา
กนะกาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ระยอง
โหนแหยม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร ี
ทังสฤดี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ตราด
จันทะอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ปราจีนบุร ี

0-3835-1409
081-8656553
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
จังหวัดอุบลราชธานี
นายชาติชาย
ประสาระวัน
น.ส.นุ สรา
ท้าวแก้ว
น.ส.สุวรรณภา
บุญจงรักษ์
นายเกรียงไกร
อิม่ สมโภช
นายสินธิพงษ์
เพียรงูเหลือม
น.ส.ภัคจิรา
หนูมโน
นายพันมหา
ทองบ่อ
นายบุญส่ง
ชื่นตา
นายอรรถวุฒ ิ
กรุงแสนเมือง
นายบุญถม
กุมพล
น.ส.ปณตพร
คูณพันธ์
นายอธิวฒ
ั น์
สิทธิภญ
ิ ญาพัฒน์
นายคมกริช
จินดามณี

http://r04.ldd.go.th/homer04

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
จังหวัดขอนแก่น
นายก่อเกียรติ
จันทร์พง่ึ สุข
นางรัมภาวดี
ไชยสงค์
นางพรพนา
โพธินาม
นายชุมพร
ศาสตราวาหะ
นายพิทกั ษ์พงษ์
ธีระวงศ์
นางสมพร
โจดโจน
น.ส.พรพิไลย์
ห่านตระกูล
นางนงนุ ช
ศรีพุ่ม
นายสุทธิดล
วงษ์จนั ฬา
นายชูเกียรติ
คําโสภา
น.ส.นุ ชจรี
กองพลพรหม
นายวิรตั น์
แสงแก้ว
นายกิตติ
ไชยนิมติ ร
นายอดุลย์
ศรีสุพรรณ
นายเกรียงไกร
ไชยโพธิ ์

http://r05.ldd.go.th/

0-4531-1669

ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4 086-8559674
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุบลราชธานี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครพนม
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ร้อยเอ็ด
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ยโสธร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ศรีสะเกษ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อํานาจเจริญ
0-4324-6667

ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 081-8617778
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุ๋ยสด
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ขอนแก่น
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุดรธานี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มหาสารคาม
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ หนองคาย
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาฬสินธุ์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สกลนคร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ หนองบัวลําภู
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ บึงกาฬ
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
จังหวัดเชียงใหม่
นายถาวร
มีชยั
นางพัชรินทร์
ศุขอร่าม
น.ส.จุไรพร
แก้วทิพย์
น.ส.วัชรินทร์
พลราชม
นายสุรนิ ทร์
ช้างคํา
นางวรางคณา
สงวนพงษ์
นางนุ ชสุพร
กฤษฎาธาร
นายธีรร์ รัฐ
ไชยเทพ
นายสงวน
พรมชาวนา
นางสุพตั รา
บุรรี ตั น์
นายสุชาติ
เหรียญทอง

http://r06.ldd.go.th/
0-5312-1176
index2.html
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 085-6824480
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการหลวงภาคเหนือ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แม่ฮ่องสอน
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําพูน
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําปาง

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
จังหวัดน่ าน
นายประศาสน์
สุทธารักษ์
น.ส.อาภิสญา
รัตนะ
นายสนิท
อินทะชัย
นายอรรถพันธ์
ศรีศุภโอฬาร
พลฯ สมัครเบญจพล มันเหมาะ
่
นายธนา
สมบัตทิ ฬั ห
นายนครินทร์
ชมภู
นายสนอง
คําสองสี
นายเทวินทร์
รวมสุขนิรนั ดร
นายพิทโยธร
ไวทยาวัฒน์

http://r07.ldd.go.th/Web/
0-54771588
R07.html
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 081-9349750
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ น่ าน
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เชียงราย
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แพร่
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พะเยา
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
จังหวัดพิษณุโลก
นายนิพนธ์
อุดปวง

http://r08.ldd.go.th/
index.html

0-5532-1259

ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8

นางสถาพร
นายชาญ
นายสุชาติ
นายพิทกั ษ์
น.ส.กฤษลดา
นายเอนก
นายสมบูรณ์
นายพัฒนา
นายวิญ�ู
นายวัลลพ

หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิษณุโลก
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุตรดิตถ์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เลย
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิจติ ร

081-7844488
097-9278399

เตียวตระกูล
คําใส
ยอดกุศล
โพธิ ์ศรี
ประทุมสิร ิ
ดีพรมกุล
ธิจนั ทร์
อภิญดา
เจ็กชื่น
พงษ์ราศรี

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
จังหวัดนครสวรรค์
นายศรีศกั ดิ ์
ธานี

http://r09.ldd.go.th/Y60R09

0-5688-1245

ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9

น.ส.อณิศา
น.ส.ชนิษฎา
นายจตุรงค์
นายประดิษฐ์
น.ส.วรรณพร
นายฐกร
นายวิโรจน์
นายณัตชากร
นายตระกูล
นางสําราญ

หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครสวรรค์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ตาก
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กําแพงเพชร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุทยั ธานี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุโขทัย

081-7804603
092-2798034

แสงนิศาชล
พันธุเ์ มือง
เพชรสุทธิ ์
วรยศกุลไชย
พลแสง
กลิน่ จําปา
บรรเจิดฤทธิ ์
กัณฑ์กฤชกรณ์
นามโลมา
แสนศิลา
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
จังหวัดราชบุร ี
นายอนุ วชั ร
โพธินาม
นางพรรทิภา
น้อมนิล
นายธนัชกฤต
กลิน่ หวล
นายปฏิพล
ผลงาม
นายถวิล
หน่ อคํา
นางรุจสิ า
บุญประสิทธิ ์พร
นายอนุ รกั ษ์
บัวคลีค่ ลาย
นายชาคริต

อินนะระ

น.ส.กฤษณา
ทิวาตรี
นายประสิทธิ ์
สงนุ้ย
นายเจษฎา
สาระ
นายสากล
ณ ฤทธิ ์
นายวิโรจน์
ชูช่วย
นายสะอาด
บุตรเล็ก
นายผดุงศักดิ ์
เฉลิมชาติ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายภิญโญ
สุวรรณชนะ
นางภัทยา
เมืองแก้ว
น.ส.บงกชกรณ์
อาณานุ การ
นางเจตณี
บัวเผียน
นายขจร
ฤกษ์ด ี
นางแฉล้ม
พริม้ จรัส
นายมงคล
ทองจิบ
น.ส.ยุพาพร
นาควิสยั
นายวิเชียร
พรหมทอง
นายจําเริญ
นาคคง
นายอัมพร
พวงพวา
นายประสิทธิ ์
แสงภักดี
นายปญั ญา
ใจสมุทร

0-3232-0931
http://r10.ldd.go.th/
indexhome.php
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
098-5525196
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ศกึ ษาวิธกี ารฟื้ นฟูทด่ี นิ เสื่อมโทรมเขาชะงุม้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการจัดการพัฒนาทีด่ นิ
ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ – กลัดหลวง)
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารจัดการทีด่ นิ ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ราชบุร ี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบุร ี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาญจนบุร ี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สมุทรสาคร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ประจวบคีรขี นั ธ์
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สมุทรสงคราม
0-7731-1110
http://r11.ldd.go.th/r11/
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
089-5549193
หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุราษฎร์ธานี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ระนอง
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พังงา
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครศรีธรรมราช
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชุมพร
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กระบี่
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ภูเก็ต
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http://r12.ldd.go.th/main/
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
จังหวัดสงขลา
นางจิราพรรณ
ชัชวาลชัยพรรณ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
นางจีรภา
นายปรีชา
นายพรพรหม
นายณัฐพร
นายกิตติศกั ดิ ์
นางกัญญาภัค
นายมงคล
นายณรงค์
นายสุชล
นายวีระพจน์
นายนรา
นายบุญช่วย
นางสายหยุด

เชิญอักษร
เจ้ยทองศรี
พรหมเดชะ
สําราญจิตต์
ประชุมทอง
เกษตรสุนทร
นิตยบูรณ์
ทองเหล่
แก้วเกาะสะบ้า
เรืองมี
สุขไชย
ช่วยระดม
เพ็ชรสุข

หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สงขลา
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ปตั ตานี
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พัทลุง
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ตรัง
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สตูล
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ยะลา
ผูอ้ ํานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นราธิวาส
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทอง

0-7433-0233
081-8790392
092-2798061
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ส่วนที่ 2

ผลงานประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
 ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาทีด่ นิ
 ผลการขับเคลือ่ นการดําเนินงานของกรมพัฒนาทีด่ นิ

ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน

26

กรมพัฒ นาที่ ด ิ น มีภ ารกิ จ สํ า คัญ เกี่ย วกับ การกํ า หนดนโยบายและวางแผนการใช้ ท่ีด ิ น
ในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใช้ท่ดี นิ การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
การปรับ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิน การผลิต แผนที่แ ละทํ า สํ า มะโนที่ด ิน การให้บ ริก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร และให้มกี ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ด ิน ได้รบั งบประมาณ รวมทัง้ สิ้ น 5,678,695,600
บาท ประกอบด้ว ย แผนงานพื้น ฐาน 1,978,876,600 บาท แผนงานยุท ธศาสตร์ 349,572,900 บาท
แผนงานบูรณาการ 2,258,718,000 บาท และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,091,528,100 บาท มีผลการ
เบิก จ่ า ยงบประมาณ ณ 30 กัน ยายน 2562 จํานวนทัง้ สิ้น 5,254,661,842.66 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
92.53 โดยมีงบประมาณกันเหลื่อมปี จํานวน 446,267,867.63 บาท สรุปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้

แผนงานบูรณาการ

แผนงานยุทธศาสตร์
40 %

6%
19 %

35 %
แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบุคลากร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตาม พ.ร.บ.)
รายการ
วงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ.
งบประมาณเบิกแทน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณกันเหลื่อมปี
งบประมาณคืนคลัง

วงเงิ น (บาท)
5,678,695,600.00
22,234,110.29
5,232,427,732.37
238,435,967.05
185,597,790.29

27

คิ ดเป็ น (ร้อยละ)
100
0.39
92.14
4.20
3.27

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
รวมทัง้ สิ้ น
เงิ นกันเหลื่อมปี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
• พัฒนาศักยภาพ
1,091,528,100
1,111,421,600
การผลิต
ภาคเกษตร
แผนงานพืน้ ฐาน
ผลผลิต เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาทีด่ นิ
• ศูนย์ถ่ายทอด
1,650
1,650 แห่ง
เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนา
ทีด่ นิ
• คลินกิ เกษตร
510,000
511,577 ราย
เคลื่อนที่
• การพัฒนา
75,717
82,976 ราย
หมอดินอาสา
และหมอดินน้อย

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
5,678,695,600
5,254,661,842.66
238,435,967.05
1,091,528,100
1,090,494,394.36
1,091,528,100

1,090,494,394.36

1,978,876,600

1,899,064,617.17

15,400,000

12,631,152.06

65,230,000

62,329,698.20

73,915,400

73,676,326.60

แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผนงานพืน้ ฐาน (ต่อ)
ผลผลิต ทรัพยากรทีด่ นิ และนํ้าได้รบั การพัฒนา
• ปรับปรุง
141,367
156,907 ไร่
คุณภาพดิน
• ฟื้นฟูและป้องกัน
1,024,300
1,040,305.95 ไร่
การชะล้าง
พังทลายของดิน
• การพัฒนาทีด่ นิ
10,000
10,028.30 ไร่
ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
• ส่งเสริมการใช้
1,000,000
1,000,000 ไร่
สารอินทรียล์ ด
การใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
• สร้างนิคม
20
20 แห่ง
การเกษตร
การรองรับ
12,840
12,840 ไร่
การเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศ
และลดโลกร้อน
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรทีด่ นิ ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
• ปรับปรุง
30,000,000
30,000,000 ไร่
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน
• ปรับปรุงระบบ
1
1 ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล

286,157,300

284,068,503.71

778,637,600

748,997,953.59

121,243,200

105,807,554.85

428,558,600

413,301,336.22

15,492,500

11,505,277.09

40,835,000

38,083,992.17

131,007,000

126,837,861.53

22,400,000

21,824,961.15
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
งบประมาณ (บาท)
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผน
ผล
แผนงานยุทธศาสตร์
2,477,795,100
2,124,888,648.22
โครงการ พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
• การพัฒนาพืน
้ ที่
11,000
11,478 ไร่
116,587,900
115,057,942.93
โครงการหลวง
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปญั หาทีด่ นิ ทํากินของเกษตรกร
• พัฒนา
4,000
14,654 ราย
20,707,000
20,087,325.37
คุณภาพดิน
ในพืน้ ทีจ่ ดั การ
ปญั หาทีด่ นิ
ทํากิน
โครงการ ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• ส่งเสริม
102,700
103,563 ไร่
212,278,000
200,680,674.72
การดําเนินงาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
แผนงานบูรณาการ (Agenda)
130,495,800
117,980,071.62
โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ส่งเสริมอาชีพ
15,000
15,000 ไร่
19,500,000
19,437,430.16
ด้านการเกษตร
ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)
• การจัดทํา
5
5 ชนิด
46,607,800
35,384,831.97
ฐานข้อมูล
พืช
เพื่อรองรับ
เขตเกษตร
เศรษฐกิจ
• พัฒนาทีด่ นิ
90,000
63,886 ไร่
143,280,000
97,586,168.15
เพื่อสนับสนุน
การปรับเปลีย่ น
การผลิต
ในพืน้ ที่
ไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ)
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
• พัฒนา
63,250
63,250 ไร่
คุณภาพดิน
ในระบบ
ส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
• ธนาคาร
77
78 แห่ง
ปุ๋ยอินทรีย์
โครงการ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
• พัฒนา
882
882 แห่ง
เทคโนโลยี
การพัฒนาทีด่ นิ
ในศูนย์เรียนรู้
การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ น
• ถ่ายทอด
9,500
13,114.08 ไร่
เทคโนโลยี
การพัฒนาทีด่ นิ
เพื่อขับเคลื่อน
กลุ่มเกษตรกร
เข้าสูร่ ะบบ
เกษตรอินทรีย์
• สนับสนุ นงาน
158,730
179,391 ไร่
พัฒนาทีด่ นิ
เพื่อส่งเสริม
เกษตร
ทฤษฎีใหม่

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
130,495,800
117,980,071.62
90,742,400

86,816,642.19

25,718,000

25,672,780.99

8,731,800.00

8,685,490.66

24,804,400

95,238,000

19,930,200.2

85,617,771.45
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ)
โครงการ วิจยั และพัฒนาทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
• วิจยั และพัฒนา
33
33 เรื่อง
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
โครงการ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านดิน
46
46 เรื่อง
• วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ทางด้านดิน
สําหรับพืน้ ทีด่ นิ
มีปญั หา
22
22 เรื่อง
• วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ทางด้านดิน
เพื่อความ
เป็ นเลิศ
ทางวิชาการ
โครงการ วิจยั พืน้ ฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ างด้านการพัฒนาทีด่ นิ
13
13 เรื่อง
• วิจยั พืน้ ฐานเพื่อ
สร้าง
และสะสมองค์
ความรูท้ างด้าน
การพัฒนาทีด่ นิ
33
33 เรื่อง
• วิจยั พืน้ ฐานเพื่อ
พัฒนา
เทคโนโลยี
การจัดการดิน

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
130,495,800
117,980,071.62
14,383,700

11,234,395.52

4,503,700

4,341,200.06

822,000

821,022.38

2,876,300

2,801,276.42

7,506,200

7,374,379.12

โครงการ วิจยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ แก้ปญั หาให้กบั เกษตรกร
24
23 เรือ่ ง
5,256,400
• วิจยั ประยุกต์
และต่อยอด
งานวิชาการ
ด้านการพัฒนา
ทีด่ นิ เพือ่
แก้ปญั หา
ให้กบั เกษตรกร

4,860,601.70
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ)
โครงการ พัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน
7
7 แห่ง
• การก่อสร้าง
แหล่งนํ้าชุมชน
โครงการ ก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
38,314
38,314 แห่ง
• การก่อสร้าง
แหล่งนํ้าในไร่
นานอกเขต
ชลประทาน
โครงการ พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า
177
177 แห่ง
• พัฒนาแหล่งนํ้า
เพื่อการอนุรกั ษ์
ดินและนํ้า
แผนงานบูรณาการเชิ งพืน้ ที่ (Area)

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล

54,715,100

34,221,252.27

685,189,200

681,467,204.27

898,347,200

662,810,057.65

130,495,800

117,980,071.62

โครงการ ส่งเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน
10,500
14,892 ไร่
6,300,000
• สนับสนุนงาน
พัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ ส่งเสริม
เกษตร
ทฤษฎีใหม่
ในจังหวัด
ภาคใต้
โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็ นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพืน้ ทีข่ องภาค
7,660
7,660 ไร่
9,772,500
• พัฒนา
คุณภาพดิน
ในระบบ
ส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่
ในจังหวัด
ภาคใต้

6,105,094.61

9,035,209.72
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วย
งบประมาณ (บาท)
(กิ จกรรม)
แผน
ผล
นับ
แผน
ผล
แผนงานบูรณาการเชิ งพื้นที่ (Area) (ต่อ)
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1,750
1,750 ไร่
1,553,000
1,538,835.42
• พัฒนา
คุณภาพดิน
ในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
ในจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
4,404
4,425 ไร่
2,642,400
2,481,082.58
• สนับสนุนงาน
พัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ ส่งเสริม
เกษตร
ทฤษฎีใหม่
ในจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน
โครงการ เพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้สมู่ าตรฐานเกษตรอินทรีย์
4,500
4,500 ไร่
39,150,000
30,506,259.16
• การพัฒนาทีด่ นิ
พืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ในจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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แผนงาน/โครงการ
การปฏิ บตั ิ งาน
แผน
ผล
(กิ จกรรม)
แผนงานบูรณาการเชิ งพื้นที่ (Area) (ต่อ)

หน่ วย
นับ

โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรียภ์ าคเหนือ
1,100
28,950 ไร่
• ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การพัฒนาทีด่ นิ
เพื่อขับเคลื่อน
กลุ่มเกษตรกร
เข้าสูร่ ะบบ
เกษตรอินทรีย์
ในจังหวัด
ภาคเหนือ
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
28,950
28,950 ไร่
• พัฒนา
คุณภาพทีด่ นิ
ในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
ในจังหวัด
ภาคเหนือ
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภาคเหนือ
75,000
75,193.30 ไร่
• ส่งเสริม
การไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อป้องกัน
หมอก
และควันไฟ
ในพืน้ ทีเ่ กษตร
ภาคเหนือ
ในจังหวัด
ภาคเหนือ

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
4,000,000

3,462,946.68

22,665,900

20,675,677.44

44,412,000

44,174,966.01
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ผลการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานของกรมพัฒนาที่ดิน

การจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า
ด้วยวิธกี ลและวิธพี ชื
จํานวน 1.12 ล้านไร่

พัฒนาข้อมูลดินและการใช้ทด่ี นิ
ให้เป็ น
Big Data

การพัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรม
จํานวน 124 เรือ่ ง
(ด้านการอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้า/เทคโนโลยีชวี ภาพ/
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต/
เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน)

สร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็ง
ให้กบั กลุม่ เกษตรกร
จํานวน 82,976 ราย
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พื้นที่เกษตรกรรม
ได้รบั การพัฒนา
อย่างเหมาะสม
จํานวน 1.93 ล้านไร่
เกษตรกรได้รบั
การพัฒนา
จํานวน 594,553 ราย

งานบริการวิเคราะห์ดนิ และให้คาํ แนะนํา
การจัดการดินอย่างเหมาะสม
จํานวน 511,577 ราย

การปรับปรุงบํารุงดิน
จํานวน 618,909 ไร่
(ปรับปรุงคุณภาพดิน/เพิม่
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน/
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ)

ปรับเปลีย่ นการผลิต
ในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ตาม Agri-map
จํานวน 63,886 ไร่

การพัฒนาแหล่งนํ้า
จํานวน 38,498 แห่ง
(บ่อจิว๋ /แหล่งนํ้าอนุรกั ษ์/แหล่งนํ้าชุมชน)

การจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดินและนํ้า
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ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ฟื้ น ฟู แ ล ะ ป้ อ ง กั น
การชะล้างพังทลายของดิน โดยสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ รณรงค์และส่งเสริม
ั หา
การปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ การอนุ ร ัก ษ์ ด ิ น และนํ้ า ในพื้ น ที่ ท่ี ม ีป ญ
การชะล้างพัง ทลายของดิน ทัวประเทศ
่
จัด ระบบอนุ รกั ษ์ด ินและนํ้ า
บนพื้นที่ลุ่ ม-ดอน เน้ นการดําเนิ นงานในพื้นที่เ ขตพัฒนาที่ด ิน จัด ทํา
ระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ ูง ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวง
และพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชนบนพื้น ที่สู ง การอนุ ร ัก ษ์ ด ิน และนํ้ า เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อดินถล่ม และในพืน้ ทีเ่ กษตร
ทีม่ คี วามวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เป็ นการช่วยลดปญั หาการชะล้าง
หน้ า ดิน ตะกอนดิน ธาตุ อ าหารพืช และภัย พิบ ัติด้า นดิน ถล่ ม ลงได้
รวมถึง เพิ่ม ความชุ่ ม ชื้น ให้แ ก่ ท รัพ ยากรดิน ให้ม ีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
เหมาะสมกับการทําการเกษตร จํานวน 1.12 ล้านไร่

พืน้ ทีส่ งู ทีล่ ุ่ม-ทีด่ อน

พืน้ ทีเ่ ฉพาะ

พืน้ ทีโ่ ครงการหลวง

พืน้ ทีช่ ายแดนใต้

พืน้ ทีโ่ ครงการพระราชดําริ

การปรับปรุงบํารุงดิ น

กรมพัฒนาที่ดนิ ปรับปรุงคุ ณ ภาพดินในพื้นที่ท่ีมปี ญั หาทางกายภาพ โดยสถานี พฒ
ั นาที่ด ิน
ดําเนินการส่งเสริมการใช้ปนู มาร์ลในการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว ส่งเสริมการใช้หนิ ปูนบดในการปรับปรุง
พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วดินเค็มภาคใต้ ปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ กรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนา
พืน้ ทีด่ นิ เค็ม จากผลการดําเนินงานส่งผลให้พน้ื ทีท่ ําการเกษตรทีม่ ปี ญั หาได้รบั การพัฒนาให้มศี กั ยภาพ
ทีเ่ หมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด จํานวน 618,909 ไร่
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การพัฒนาแหล่งนํ้า

38
แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
ดําเนินการขุดสระเก็บนํ้ าประจําไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่
ที่ ม ี เ อกสารสิ ท ธิ ์ เกษตรกรมี ส่ ว นร่ ว มในการออกค่ า ใช้ จ่ า ย
2,500 บาท/บ่อ จํานวน 38,314 บ่อ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเก็ บ กัก นํ้ า ไว้ ใ ช้ ใ นพื้น ที่ทํ า การเกษตรนอกเขตชลประทาน
และในพื้นที่ท่รี ะบบส่งนํ้ าไปไม่ถงึ บรรเทาปญั หาการขาดแคลนนํ้ า
ในระยะฝนทิง้ ช่วงและเกษตรกรมีรายได้จากการใช้น้ํ าโดยการปลูก
พืชผักและเลี้ยงปลา เสริมรายได้ในครอบครัวนอกฤดูการผลิตพืช
หลักได้

แหล่งนํ้าเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและนํ้า
ดําเนินการโดยก่ อสร้างแหล่งนํ้ าขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่
และจัด ทํ า ระบบส่ ง นํ้ า ในไร่ น า และปรับ ปรุ ง แหล่ ง นํ้ า ธรรมชาติ
เพื่อเป็ นแหล่งผลิตของชุมชนในเขตพัฒนาทีด่ นิ จํานวน 177 แห่ง
เป็ น การปรับ สภาพพื้น ที่ใ ห้เ หมาะสมสํ า หรับ ทํา การเกษตรโดย
การขุดลอก แหล่งนํ้ าตื้นเขินให้มปี ริมาตรเก็บกักนํ้ ามากขึน้ เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ํ าใช้ท างการเกษตร และในช่ ว งฝนทิ้ง ช่ ว ง ช่ ว ยลด
ความเสียหายของผลผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพการอนุ รกั ษ์น้ํ าและ
รักษาความชุ่มชืน้ ในดิน
แหล่งนํ้าชุมชน
ดําเนิ นการพัฒนาแหล่ งนํ้ าชุมชนที่มกี ารบริห ารจัดการ
อย่ า งครบวงจรสามารถป้ อ งกัน การชะล้ า งพัง ทลายของดิน ที่
กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพืน้ ทีก่ ารเกษตรและแหล่งเก็บกักนํ้ า
จํานวน 7 แห่ ง โดยสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ก่อสร้างแหล่งเก็บกักนํ้ าให้
สามารถนําไปใช้ในเขตพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีก่ ําหนดขึน้ และวางแผน
การใช้ ท่ี ด ิ น อย่ า งเหมาะสม มี ก ารจัด ระบบการปลู ก พื ช ได้
โดยกําหนดระยะเวลา ชนิ ด และพันธุ์พ ืชให้เหมาะสม ส่งผลให้
ชุ ม ชนมี แ หล่ ง กั ก เก็ บ นํ้ าเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการอุ ป โภค
และบริโภค ตลอดจนใช้ในการทําการเกษตรได้ในฤดูแล้ง

สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกร
กรมพัฒ นาที่ด ิน พัฒ นาศัก ยภาพหมอดิน
อาสา จํา นวน 82,976 ราย โดยสถานี พ ัฒนาที่ด ิ น
จัด ฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดนิ การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการ
ใช้ เ ครื่ อ งมือ ตรวจวิ เ คราะห์ ด ิ น อย่ า งง่ า ยให้ ก ั บ
หมอดินอาสา รวมถึงส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ฝึ กอบรมให้เป็ นวิทยากรมืออาชีพ เป็ นการเพิม่ องค์
ความรู้ สร้างเครือข่ายระดับภูมภิ าค เพื่อให้หมอดิน
อาสามีความรูค้ วามเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัด การเป็ น ตัว แทนของกรมพัฒ นาที่ด ิน ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพัฒ นาที่ด ิ น
ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้จดั ทําแปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา
เพื่อ เป็ น ตัว อย่ างให้เ กษตรกรรายอื่น และผู้ส นใจมาดูง าน และเป็ นกลไกขับเคลื่อ นงานพัฒนาที่ด ิน
ให้เ ข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด /อํ าเภอ/ตํ าบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน ซึ่ง ทําให้เ กิดกลุ่ มเครือ ข่าย
หมอดินอาสาที่สามารถต่ อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ด ินให้แก่
เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ ตลอดจนเป็ นกําลังหลักสําคัญในระดับพื้นที่ท่ปี ฏิบตั งิ านตามภารกิจสําคัญของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ
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พัฒนางานวิ จยั และนวัตกรรม
กิ จกรรม : วิ จยั และพัฒนาที่ดินอย่างยังยื
่ น
กรมพัฒนาที่ดนิ ดําเนินการวิจยั ด้านการจัดการ/การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า และผลกระทบ
ต่อผลผลิตพืชทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จํานวน 33 เรื่อง ในด้านการสร้างต้นแบบ
การจัดการดินอย่างยังยื
่ นโดยใช้ป๋ ุยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) และการใช้น้ํ าอย่างเหมาะสม
รวมถึง การคัด เลือ กเมล็ด พัน ธุ์ พ ืช ปุ๋ ยสดชนิ ด ต่ า ง ๆ ให้ ม ีคุ ณ ภาพ มีค วามบริสุ ท ธิ ์ ตรงตามพัน ธุ์
เปอร์เซ็นต์การงอก ความชืน้ ได้มาตรฐาน ทีจ่ ะช่วยส่งผลให้พชื หลักมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงขึน้
ตลอดจนสร้างต้นแบบการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น การจัดการดินในการทําเกษตรอินทรีย์
ให้ตรงตามมาตรฐานทีก่ ําหนด

กิ จกรรม : วิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิ นเพื่อความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ
กรมพัฒนาที่ดนิ ดําเนินการศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน ดําเนินการ
ใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านดินสําหรับพืน้ ที่ดนิ มีปญั หา และ
กิจกรรมวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านดินเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ จํานวน 22 เรื่อง
โดยการศึกษาความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพืน้ ทีเ่ กษตร
อินทรีย์ และการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพของกรมพัฒนาทีด่ นิ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืช
และวิจยั พัฒนาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อเพิม่ ธาตุอาหาร ส่งเสริมการเจริญเติบโต ควบคุมวัชพืช และ
เพิม่ ผลผลิตพืช
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กิ จกรรม : วิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิ นสําหรับพื้นที่ดินปัญหา
กรมพัฒนาที่ด ิน โดยดํา เนิ น การใน 2 กิจ กรรม คือ กิจ กรรมวิจ ยั พื้น ฐานเพื่อ พัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการดิน และกิจกรรมวิจยั พื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรูท้ างด้านการพัฒนาที่ดนิ
จํานวน 46 เรื่ อ ง ดํ า เนิ น งานศึก ษาวิจ ัย สร้า งและพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้า นการพัฒ นาที่ด ิน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และศึกษาวิจยั การนํ าเทคโนโลยีการ
พัฒนาทีด่ นิ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพืน้ ที่ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกร ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อ
เหตุการณ์ สําหรับนํ าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดนิ ในพื้นที่การเกษตร โดยดําเนินงานโครงการวิจยั
พืน้ ฐานในสาขาอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า สาขาปรับปรุงบํารุงดิน สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน สาขาสํารวจ
วิเคราะห์ วางแผนการใช้ทด่ี นิ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อมทางดิน

กิ จกรรม : วิ จยั ประยุกต์และต่อยอดงานวิ ชาการด้านการพัฒนาที่ ดินเพื่อแก้ปัญหาให้ กบั
เกษตรกร
กรมพัฒนาที่ดนิ พัฒนาการดําเนินงานวิจยั และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ
จํานวน 23 เรื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ ผลผลิตและรายได้อย่างเป็ นรูปธรรม เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ภาคการเกษตรด้ ว ยงานวิ จ ัย และ
เทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ เชิงนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนานักวิจยั
ของกรมฯ ให้ผ ลิต งานวิจยั อย่ างมีคุ ณ ภาพ และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจ ยั ในระดับชาติแ ละนานาชาติ รวมทัง้ ถ่ ายทอดงานวิจ ยั
ด้านพัฒนาที่ดนิ สู่เกษตรกรในการแก้ไขปญั หาดินลดระดับความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเองในสภาพที่
ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยการวิจยั ในสาขาทีใ่ ช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า และการ
ปรับปรุงดินโดยวิธที างเคมีและทางพืช) การจัดการดิน นํ้ า และธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมต่อการปลูก
พืชในดินที่มปี ญั หา (ดินเปรีย้ ว ดินเค็มดินที่มปี ญั หาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย/์ เกษตร
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล และโครงการวิจยั สาขาบูรณาการ
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พัฒนาข้อมูลดิ นและการใช้ที่ดินให้เป็ น Big Data
ดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน
ประเมิน คุ ณ ภาพและความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิน ประเมิน
ศัก ยภาพดิ น ในการบริห ารจัด การนํ้ า ประเมิน ศั ก ยภาพ
ทรัพ ยากรดินและกําลัง ผลิต ของดิน ประเมินสถานภาพดิน
ั หา และความเสื่อ มโทรมของทรัพ ยากรดิน จํา นวน
ปญ
30,000,000 ไ ร่ ต ล อ ด จ น ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ติ ด ต า ม
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐาน
การสํ ารวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร
การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพืน้ ทีส่ ูง การพัฒนา
มาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและ
ถ่ ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทําฐานข้อมูลและ
การวางแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย จัดทําข้อมูลเพื่อจัดทําระบบ
อนุ รกั ษ์ ด ินและนํ้ า วางแผนการใช้ท่ีด ิน เพื่อ บริห ารจัด การ
พืน้ ที่ชุ่มนํ้ าที่มคี วามสําคัญระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์และข้อมูลสํารวจระยะไกลเพื่อปรับปรุง
ข้อ มูล การชะล้างพัง ทลายของดิน เป็ นต้ น เป็ นส่ว นหนึ่งใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ท่ดี นิ ใน
การกําหนดขอบเขตพืน้ ทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
ผลรวมถึงดําเนิ นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ด ิน จํานวน 1 ระบบ
รวมถึง สนับ สนุ นการพัฒนาระบบเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ ได้แ ก่ การบํา รุง รัก ษาระบบคอมพิว เตอร์
สนับสนุ นระบบเครือข่ายและบริการ Internet พัฒนาฐานข้อมูลสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดนิ นอกจากนี้ ยังพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
จํานวน 320 ราย เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของ
กรมพัฒนาที่ด ิน เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารสามารถใช้ข้อ มูล สารสนเทศในการตัด สิน ใจ รวมถึง บุ ค ลากรของ
กรมพัฒนาที่ดนิ มีความสามารถในการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานและใช้ในการ
ให้บริการกับเกษตรกร
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ส่วนทีส่ว่ นที3 ่ 3

ผลงานโดดเด่
ผลงานโดดเด่
นน
 โครงการสําคัญ

โครงการสําคัญ

 พิ ธี ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่ อ นสมัช ชาความร่วมมื อ ทรัพ ยากรดิ นแห่ ง ประเทศไทย
(THAI SOIL PARTNERSHIP : TSP) และลงนามปฏิ ญญาความร่ ว มมื อ การขับ เคลื่ อ นสมัช ชา
ความร่วมมือทรัพยากรดิ นแห่งประเทศไทย
 วันที่ 29 มีนาคม 2562
 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาทีด่ นิ 801 อาคาร 8 ชัน้
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ร่วมพิธ ี
ประกาศเจตนารมณ์ และลงนามปฏิ ญ ญาความร่ ว มมือ ระหว่ า ง
หน่ วยงาน จํานวน 18 หน่ วยงาน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพ ยากรดินแห่ ง ประเทศไทยให้เ ป็ น ที่ประจัก ษ์ และกระตุ้ นให้เ กิด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดย
นายวิวฒ
ั น์ ศัลยกําธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ นประธาน
 วันแห่ งการต่อต้ านการแปรสภาพเป็ นทะเลทรายโลก
(World Day to Combat Desertification)
 วันที่ 17 มิถนุ ายน 2562
 ณ ศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
วันที่ 17 มิถุ นายน ของทุก ปี อ นุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่ าด้ว ย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็ นทะเลทราย (UNCCD) ซึง่ ในปี 2562 สํานักเลขาธิการอนุ สญ
ั ญาฯ ได้กําหนด
หัวข้อของการรณรงค์ในเรือ่ ง “Let’s grow the future together”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ นจากตัวอย่างความสําเร็จ
ของศู นย์ศึก ษาการพัฒนาอันเนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริฯ แนวคิด สมัชชาความร่ว มมือทรัพยากรดินแห่ ง
ประเทศไทย และศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการวิจยั ดินแห่งภูมภิ าคเอเชีย และเพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
เสนอความคิดเห็นด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ น มีกจิ กรรมดังนี้ การอ่านสารจากผู้แทนสํานักเลขาธิการ
อนุ สญ
ั ญา UNCCD การบรรยาย การเสวนา และการฝึ กอบรมการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ าตามฐานการเรียนรูแ้ ละ
ฝึกปฏิบตั กิ ารทําปุ๋ยหมักและนํ้าหมักชีวภาพให้กบั เกษตรกร และประชาชนทีส่ นใจ
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 มหกรรมวันดิ นโลก ปี 2561 ภายใต้ หวั ข้อ “Be the Solution to Soil Pollution”
“ร่วมคิ ด ร่วมทําแต่วนั นี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิ ษ”
 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561
 ณ พิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) พิธเี ปิ ดงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม
2561 มีน ายกฤษฎา บุ ญ ราช รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็ น ประธานเปิ ด งาน ผู้แ ทน FAO กล่ า วสารวัน ดิน โลกและ
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษากล่าวสุนทรพจน์
2) การสัมมนานานาชาติหวั ข้อ “Sufficiency Economy Philosophy : Path to SDGs” มีผูแ้ ทน
จากหน่ วยงานต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ
3) การจัด นิทรรศการในงานมหกรรมวันดินโลก ภายใต้หวั ข้อ
“น้ อมนํ าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น คืนชีวติ ให้แก่ ดนิ คืน
ความสุขให้แก่เรา”
4) การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
5) พิธ ีเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุ ทธศาสนา เจ้าพระคุ ณ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จทรงเป็ นประธาน
 รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2561
ผู้ ช น ะ ร า ง วั ล ใ น ปี 2018 ไ ด้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร Practical Action
จากบังกลาเทศ โดยมีตวั แทนมารับรางวัลที่ประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่
Mr.Habibur Rahman (Senior Specialist – Food Security& Nutrition)
และ AZM Nazmul Islam Chowdhury องค์ ก รPractical Action เป็ น
องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรจากประเทศบังกลาเทศที่มุ่งขจัดปญั หาความ
ยากจน การแก้ปญั หาความเหลื่อมลํ้าและประเด็นความเปราะบางทาง
สังคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชากรโดยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน มีการอบรมให้ความรูแ้ ละทักษะให้แก่คนทุกระดับ โดยมีการจัด
กิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย มีผลสําเร็จเป็ นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ด้อยโอกาสของชุมชน รวมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ที่เ ป็ น
Social Media มีก ารจัด ตัง้ รางวัล Soil Care Award มอบให้แ ก่ นัก วิชาการ นั ก วิทยาศาสตร์ท่มี ีช่อื เสีย ง
และเกษตรกรทีอ่ ุทศิ ตนเพื่อการพัฒนาดินตลอดชีวติ
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 บัตรดิ นดี (ID Din Dee)
กรมพัฒนาที่ด ิน ได้จ ดั ทํ า โครงการ “บัต รดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกีย รติ เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก” ซึง่ ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สํานัก นายกรัฐมนตรี ให้เป็ นหนึ่ง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านส่ งเสริม
คุณภาพชีวติ และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรดิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รจู้ กั ทรัพยากรดินของตนเอง
สามารถตั ด สิ น ใจเพาะปลู ก และจัด การดิ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและรวดเร็ ว ทัน ต่ อ ฤดู ก าลเพาะปลู ก
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผ่านระบบ 4.0 โดยเกษตรกรสามารถ
สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านบัตรดินดีหรือผ่านทางเว็บไซต์บตั รดินดี (http://iddindee.ldd.go.th) เพื่อเข้าดูขอ้ มูล
สุขภาพดิน การใช้ท่ดี นิ ผลวิเคราะห์ดนิ คําแนะนํ าการจัดการดิน และสืบค้นความรูด้ ้านการจัดการดินได้
แบบออนไลน์ รวมทัง้ เป็ นการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคในการจัดการข้อมูล
คําแนะนําการจัดการดิน การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และการปรับปรุงคุณภาพดินทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หาของ
ดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานโครงการบัตรดิ นดี

1

วางแผนการดําเนิ นงาน

2

ลงพืน้ ที่พบปะเกษตรกร

3

มอบบัตรดิ นดีให้เกษตรกร

4

ติ ดตามการดําเนิ นงานและรายงานผล

•
•
•
•

ประชุมวางแผนและมอบหมายเจ้าหน้าที่
กําหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบตั งิ าน
นัดหมายเกษตรกร

• ลงพืน้ ที่ ซักประวัติ
• วินิจฉัย วิเคราะห์ขอ้ มูลในพืน้ ทีเ่ บือ้ งต้น
ตรวจสอบดินด้วย LDD Test Kit
• กรอกแบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพดินของฉัน
• ให้คาํ แนะนําการจัดการดิน
• มอบบัตรดินดี ให้แก่เกษตรกร
• เกษตรกรสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าดูความรู้
ด้านดิน
กรอกข้อมูลสุขภาพดิ นของเกษตรกรลงในระบบ
ข้อมูลบัตรดิ นดีภายใน 3 วันหลังแจกบัตรเพื่อให้
เกษตรกรเข้าดูข้อมูลตนเอง
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เจาหนาที่กรมฯ พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร บริการตรวจสุขภาพดิน และใหคําแนะนําการใชบัตรดินดี

การสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินใหแกสมาชิกผูถือบัตรดินดี

ผลการดําเนิ นงาน
 เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี จํานวนทัง้ สิน้ 119,294 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทงั ้
77 จังหวัดทัวประเทศ
่
 คู่มอื การดําเนินงานโครงการบัตรดินดี
 ระบบฐานข้อมูลผูถ้ อื บัตรดินดี และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูลสุขภาพดิน การใช้ท่ดี นิ ผล
วิเคราะห์ดนิ คําแนะนําการจัดการดิน และสืบค้นความรูด้ า้ นการจัดการดินได้แบบออนไลน์
สมาชิ กบัตรดิ นดีกิตติ มศักดิ์
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ น สมาชิก บัต รดิน ดีกิต ติม ศัก ดิ ์ ซึ่ง เป็ น ที่ป ระจัก ษ์ ต ลอดระยะเวลาที่ผ่ า นมาว่ า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการพัฒ นาการเกษตร การจัด การทรัพ ยากรดินอย่ า งยังยื
่ น และทรงเป็ น แบบอย่า งให้แ ก่ พ สกนิ ก ร
ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อ สร้างขวัญ กําลัง ใจแก่ เ กษตรกรในการน้ อมนํ าแนวพระราชดําริ
ในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง ดิน ไปปฏิบ ัติ กรมพัฒ นาที่ด ิน ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายบัต รดิน ดี แปลงที่ด ิน
ส่ ว นพระองค์ บริเวณบ้านปากคลองพระอาจารย์ ตํ าบลบางสมบู รณ์ อํ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส

47

พื้น ที่แ ปลงนาส่ ว นพระองค์ ขนาด 50 ไร่ ตัง้ อยู่ บ ริเ วณบ้ า นปากคลอง
พระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ดินเป็ นชุดดิน
รังสิต (Rs) ลักษณะเป็ นดินเหนียว และเป็ นดินเปรีย้ วจัด แต่มกี ารจัดการดินที่ถูกวิธ ี
อย่างต่ อเนื่องโดยการสนับสนุ นวัส ดุปูนทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์ด ิน
พร้อมให้คําแนะนํ าการจัด การปุ๋ยตามค่ าวิเ คราะห์ดนิ อย่างต่ อเนื่อ งจากเจ้าหน้ าที่
กรมพัฒนาที่ดนิ ส่งผลให้ดนิ บนชัน้ ไถพรวนมีความเป็ นกรดลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับดินในพื้นที่แปลงข้างเคียงที่ไม่ได้มกี ารจัดการดิน แปลงนาบางสมบูรณ์ จงึ จัดว่า
เป็ น แปลงต้ น แบบในการปรับ ปรุ ง ดิน เปรี้ย วจัด สํ า หรับ เกษตรกรในทุ่ ง รัง สิ ต
ซึง่ กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ดําเนินการศึกษาหน้ าตัดดินแบบละเอียดเพื่อจัดทําข้อมูลดิน
ตัวแทน เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการปลูกข้าว เพื่อให้คําแนะนํ าการจัดการดิน
ที่ถูกต้อง พร้อมสนับสนุ นวัสดุปูนทางการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงปญั หาดิน
เปรีย้ วจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลสําเร็จของโครงการ
1. เกษตรกรใช้ด ินได้ต รงตามศัก ยภาพ พื้น ที่เ กษตรกรรมได้รบั จัด การอย่ างเหมาะสมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยื
่ น
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุ นการผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพิม่ มากขึ้น สร้างความ
มันคงให้
่
กบั อาชีพเกษตรกร
3. เจ้าหน้ าที่ได้พบปะเกษตรกรโดยตรง เป็ นการเสริมสร้างทัศนคติท่ดี รี ะหว่างกัน และได้ใช้
ข้อ มู ล /เครื่อ งมือ ของกรมฯ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน และได้ พ ัฒ นาขีด ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านเชิงบูรณาการ
4. กรมพัฒ นาที่ด ิน มีฐ านข้ อ มู ล เกษตรกรที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับ ฐานข้อ มูล อื่น ๆ เพื่อ ใช้
ในการวางแผนการทํางานด้านการพัฒนาทีด่ นิ ให้ประสบผลสําเร็จมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
การขยายผลต่อยอดการดําเนิ นงาน
• วิเคราะห์ผถู้ อื บัตรดินดี
• พัฒนาต้นแบบเกษตรผูถ้ อื บัตรดินดี
• ติดตามมอบสิทธิประโยชน์
• เชื่อมโยงแอปพลิเคชันต่
่ าง ๆ เช่น LDD On Farm, LDD Soil Guide, ปุ๋ยรายแปลง เป็ นต้น
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 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มกี ารบัญ ญัติใ ห้มกี ารวางแผน
การใช้ท่ดี นิ ของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดนิ ตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ต่อมาได้มปี ระกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรปู ประเทศ ลงวันที่ 6 เมษายน 2561
มีแผนการปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ กําหนดให้มกี ารจัดทําแผนการใช้ทด่ี นิ ของชาติ
ทัง้ ระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปรับปรุงแผนการใช้ท่ดี นิ ตําบลจํานวน 7,225 ตําบล ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ตลอดจนนํ าแผนการใช้
ทีด่ นิ ตําบลไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงได้จดั ทําแผนการใช้
ทีด่ นิ ตําบลขึน้
แนวทางการจัดทําแผนการใช้ที่ดินตําบล
“แนวทางการจัด ทํา แผนการใช้ท่ีด ิน ตํา บล” ได้ยดึ หลัก การของ UNEP and FAO กํ า หนดไว้ใ น
เอกสารชื่อ “Negotiating a Sustainable Future for Land” ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการกําหนดทางเลือกในการใช้
ทีด่ นิ ดังนี้

งเศรษฐกิ จ
สังคมยอมรับ
สิ่ งแวดล้อมมีความยังยื
่ น
ทางเลือกในการใช้ที่ดิน
หลักการดังกล่าวได้นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศไทย ร่วมกับวิธกี ารต่าง ๆ
ทีจ่ าํ เป็ นอีกหลายด้าน เช่น Participatory Rural Appraisal (PRA) และการประเมินคุณภาพทีด่ นิ
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ตําบลที่ มีการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน
แผนการใช้ท่ดี นิ ตําบลที่ดําเนินการแล้ว เสร็จ (ปี 2562) กระจายอยู่ในทัง้ 77 จัง หวัดทัวประเทศ
่
รวม 95 ตําบล ดังนี้
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จํานวน 13 ตําบล
2. จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบัวใหญ่
1. จังหวัดลพบุร ี อําเภอชัยบาดาล ตําบลท่าดินดํา
ตําบลห้วยยาง
2. จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
3. จังหวัดสุรนิ ทร์ อําเภอศีขรภูม ิ ตําบลแตล
แขวงโคกแฝด
4. จังหวัดชัยภูม ิ อําเภอหนองบัวระเหว
3. จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง
ตําบลวังตะเฆ่
ตําบลบางเสาธง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จํานวน 7 ตําบล
4. จังหวัดนนทบุร ี อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางคูรดั 1. จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอเมือง ตําบลปอภาร
5. จังหวัดปทุมธานี อําเภอสามโคก ตําบลบางเตย
2. จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองจันทร์
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอมหาราช
ตําบลหนองใหญ่
ตําบลโรงช้าง
3. จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอสว่างวีระวงค์
7. จังหวัดอ่างทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
ตําบลท่าช้าง
ตําบลไผ่ดาํ พัฒนา
4. จังหวัดยโสธร อําเภอคําเขือ่ นแก้ว ตําบลลุมพุก
8. จังหวัดสิงห์บุร ี อําเภอเมือง ตําบลบางมัญ
5. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอหัวตะพาน
9. จังหวัดชัยนาท อําเภอหนองมะโมง
ตําบลโพนเมืองน้อย
ตําบลหนองมะโมง
6. จังหวัดนครพนม อําเภอเรณูนคร ตําบลท่าลาด
10. จังหวัดสระบุร ี อําเภอวิหารแดง ตําบลหนองหมู 7. จังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมือง ตําบลคําป่าหลาย
11. จังหวัดนครนายก อําเภอบ้านนา ตําบลทองหลาง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จํานวน 8 ตําบล
12. จังหวัดสุพรรณบุร ี อําเภอเมือง ตําบลทับตีเหล็ก 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ อําเภอยางตลาด ตําบลโนนสูง
13. จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง ตําบลโพรงมะเดื่อ 2. จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอนากลาง
ั่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จํานวน 7 ตําบล
ตําบลฝงแดง
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอคลองเขือ่ น
3. จังหวัดบึงกาฬ อําเภอบุ่งคล้า ตําบลบุ่งคล้า
ตําบลคลองเขือ่ น
4. จังหวัดขอนแก่น อําเภอพระยืน ตําบลบ้านโต้น
2. จังหวัดชลบุร ี อําเภอพนัสนิคม ตําบลหนองปรือ 5. จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง ตําบลหนองไฮ
3. จังหวัดระยอง อําเภอบ้านค่าย ตําบลบางบุตร
6. จังหวัดหนองคาย อําเภอเฝ้าไร่ ตําบลอุดมพร
4. จังหวัดจันทบุร ี อําเภอนายายอาม ตําบลวังโตนด 7. จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง ตําบลโคกก่อ
5. จังหวัดตราด อําเภอเขาสมิง ตําบลทุ่งนนทรี
8. จังหวัดสกลนคร อําเภอวานรนิวาส ตําบลศรีวชิ ยั
6. จังหวัดปราจีนบุร ี อําเภอศรีมโหสถ ตําบลไผ่ชะเลือด สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จํานวน 4 ตําบล
7. จังหวัดสระแก้ว อําเภอเขาฉกรรจ์ ตําบลพระเพลิง 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน อําเภอเมือง ตําบลห้วยโปง่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จํานวน 4 ตําบล
2. จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน ตําบลแม่ทา
1. จังหวัดบุรรี มั ย์ อําเภอพุทไธสง ตําบลหายโศก
3. จังหวัดลําพูน อําเภอป่าซาง ตําบลบ้านเรือน
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4. จังหวัดลําปาง อําเภอเสริมงาม ตําบลทุ่งงาม
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จํานวน 22 ตําบล
1. จังหวัดพะเยา
1.1 อําเภอเมือง
1.1.1 ตําบลบ้านใหม่
1.1.2 ตําบลแม่นาเรือ
1.1.3 ตําบลบ้านตุ่น
1.1.4 ตําบลบ้านตํ๊า
1.1.5 ตําบลบ้านต๋อม
1.1.6 ตําบลแม่ปืม
1.1.7 ตําบลแม่ใส
1.1.8 ตําบลบ้านสาง
1.1.9 ตําบลท่าจําปี
1.1.10 ตําบลสันปา่ ม่วง
1.2 อําเภอแม่ใจ
1.2.1 ตําบลแม่ใจ
1.2.2 ตําบลศรีถอ้ ย
1.2.3 ตําบลแม่สุก
1.2.4 ตําบลป่าแฝก
1.2.5 ตําบลบ้านเหล่า
1.2.6 ตําบลเจริญราษฎร์
2. จังหวัดแพร่ อําเภอร้องกวาง ตําบลแม่ทราย
3. จังหวัดน่ าน อําเภอเวียงสา ตําบลแม่สา
4. จังหวัดเชียงราย
4.1 อําเภอเวียงเชียงรุง้ ตําบลทุ่งก่อ
4.2 อําเภอพาน
4.2.1 ตําบลทานตะวัน
4.2.2 ตําบลเวียงห้าว
4.3 อําเภอปา่ แดด ตําบลศรีโพธิ ์เงิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จํานวน 5 ตําบล
1. จังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง ตําบลมะขามสูง
2. จังหวัดเลย อําเภอเมือง ตําบลนํ้าสวย
3. จังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอท่าปลา ตําบลจริม

4. จังหวัดพิจติ ร อําเภอวชิรบารมี ตําบลบึงบัว
5. จังหวัดเพชรบูรณ์ อําเภอบึงสามพัน ตําบลกันจุ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จํานวน 5 ตําบล
1. จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุร ี
ตําบลวังชะพลู
2. จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอลาดยาว
ตําบลเนินขีเ้ หล็ก
3. จังหวัดอุทยั ธานี อําเภอลานสัก ตําบลประดู่ยนื
4. จังหวัดตาก อําเภอเมือง ตําบลโปง่ แดง
5. จังหวัดสุโขทัย อําเภอศรีสาํ โรง ตําบลนาขุนไกร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จํานวน 6 ตําบล
1. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อําเภอทับสะแก
ตําบลอ่างทอง
2. จังหวัดราชบุร ี อําเภอปากท่อ ตําบลยางหัก
3. จังหวัดกาญจนบุร ี อําเภอพนมทวน
ตําบลหนองสาหร่าย
4. จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมือง ตําบลบ้านเกาะ
5. จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา
ตําบลสวนหลวง
6. จังหวัดเพชรบุร ี อําเภอชะอํา ตําบลไร่ใหม่พฒ
ั นา
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จํานวน 7 ตําบล
1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์
ตําบลปา่ ร่อน
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง
ตําบลคลองน้อย
3. จังหวัดกระบี่ อําเภอปลายพระยา ตําบลคีรวี ง
4. จังหวัดพังงา อําเภอตะกัวทุ
่ ่ง ตําบลหล่อยูง
5. จังหวัดภูเก็ต อําเภอถลาง ตําบลปา่ คลอก
6. จังหวัดระนอง อําเภอเมือง ตําบลราชกรูด
7. จังหวัดชุมพร อําเภอสวี ตําบลท่าหิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จํานวน 7 ตําบล
1. จังหวัดพัทลุง อําเภอควนขนุน ตําบลปนั แต
2. จังหวัดสงขลา อําเภอรัตภูม ิ ตําบลควนรู
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จํานวน 7 ตําบล (ต่อ)
3. จังหวัดสตูล อําเภอเมือง ตําบลควนโพธิ ์
4. จังหวัดตรัง อําเภอวังวิเศษ ตําบลเขาวิเศษ
5. จังหวัดปตั ตานี อําเภอหนองจิก ตําบลบ่อทอง
6. จังหวัดยะลา อําเภอธารโต ตําบลคีรเี ขต
7. จังหวัดนราธิวาส อําเภอตากใบ ตําบลไพรวัน

ผลสําเร็จของการดําเนิ นงาน

การนําแผนการใช้ทด่ี นิ ไปสู่การปฏิบตั ิ เป้าหมายทีส่ ําคัญ คือ
1. สภาเทศบาล หรือสภาตําบล นํ าแผนการใช้ทด่ี นิ ทีม่ กี จิ กรรมของกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้าไปบรรจุใน
แผน 3 ปี โดยสภาเทศบาล หรือสภาตําบล มีมติรบั รอง ซึง่ อาจมีการตัง้ งบของเทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดําเนินการ เช่น งบซือ้ เมล็ดพันธุพ์ ชื คลุมดิน ซึง่ ปลูกโดยเกษตรกรในพืน้ ทีต่ ําบลนัน้
2. กิ จ กรรมของกรมพัฒ นาที่ ด ิ น ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ท่ีร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมาย (มาตรา 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติพฒ
ั นาที่ดนิ พ.ศ. 2551) มีการปฏิบตั ิในเขตการใช้ท่ดี นิ ที่กําหนดในแผนการใช้ท่ดี นิ เขต
ต่าง ๆ โดยมีงบประมาณดําเนินการในแต่ละปี
สามารถเข้าถึงได้ท่ี http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php
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 การปรับเปลี่ยนการผลิ ตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)
ปจั จุบนั ปญั หาสําคัญด้านการเกษตรของประเทศไทย คือ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าการเกษตร
ล้นตลาดในบางช่วงทําให้เกิดปญั หาราคาสินค้าตกตํ่า เกิดความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตของสินค้าเกษตร
กับความต้องการของตลาด ซึง่ เป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน สาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งทีท่ ํา
ให้เกิดปญั หาดังกล่าว คือ เกษตรกรจํานวนมากที่ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จงึ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการพืน้ ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นทีท่ ่ปี ลูกข้าวและพืช
เศรษฐกิจ อื่น ๆ ให้เ กิด การปรับ เปลี่ย นการผลิต ในพื้น ที่ไ ม่ เ หมาะสมไปสู่ก ารผลิต สิน ค้า ชนิ ด ใหม่ ท่ีม ี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก อย่างยังยื
่ น จึง เป็ นที่ม าของโครงการปรับเปลี่ย น
การผลิตในพื้นทีไ่ ม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) เป็ นการสนับสนุ นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
ตามแผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึง่ เป็ นการบูรณาการข้อมูลพืน้ ฐานเชิงพืน้ ทีด่ า้ น
การเกษตรจากทุ ก หน่ ว ยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานงานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ ง
ประกอบด้ ว ย ข้อ มู ล ทรัพ ยากรพื้น ฐานการผลิต (ดิน นํ้ า พืช ) ข้อ มูล ด้ า นการตลาด ข้อ มูล เกษตรกร
เศรษฐกิจและสังคม ทัง้ นี้สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพืน้ ที่ ทําให้
สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปจั จัยการผลิตและการตลาด
ในพื้นที่ได้อย่างดี นอกจากนี้ยงั สามารถนํ าไปใช้เป็ นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิด
โดยพื้นที่ S1 พื้นที่เหมาะสมมาก และ S2 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เกษตรกรจะได้รบั การส่งเสริมให้เพิม่
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต สําหรับพืน้ ที่ S3 พืน้ ทีเ่ หมาะสมน้อย และ N พืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม จะมี
มาตรการสนับสนุ นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่มาผลิตสินค้าที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้เพิม่ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาตัง้ แต่ปี 2559 – 2562 มีหลายหน่ วยงานร่วมดําเนินการปรับเปลีย่ น
การผลิตในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมได้กว่า 599,000 ไร่ เกษตรกรได้รบั ประโยชน์กว่า 101,000 ราย
กรมพัฒนาทีด่ นิ มีผลการดําเนินงานในปี 2562 การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
โดยการจัด ระบบอนุ ร ัก ษ์ ด ิน และนํ้ า และปรับ สภาพพื้น ที่ใ นส่ ว นที่ไ ม่ เ หมาะสม เพื่อ ปรับ โครงสร้ า ง
ในการปรับเปลี่ยนเป็ นเกษตรผสมผสานและพืชชนิดใหม่ จํานวน 63,898 ไร่ เกษตรกรได้รบั ประโยชน์
4,293 ราย ใน 47 จังหวัด อีกทัง้ ปรับปรุงและเพิม่ ศัก ยภาพการผลิตในพื้นที่ดนิ ปญั หาโดยการสนับสนุ น
ปจั จัยการผลิตในการปรับเปลีย่ นกิจกรรมการผลิตในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น สนับสนุ นวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน
ในพืน้ ทีป่ รับเปลีย่ นด้วย
แนวทางการดําเนิ นงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามมาตรฐาน 5 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1
ตรวจ
วินิจฉัยพืน้ ที่

ขัน้ ตอนที่ 2
แปลผล

ขัน้ ตอนที่ 3
แจ้งผลและ
เสนอทางเลือก

ขัน้ ตอนที่ 4
ส่งเสริม
การปรับเปลีย่ น

ขัน้ ตอนที่ 5
ติดตาม
และประเมินผล
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เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) พืน้ ทีท่ าํ กินอยูใ่ นเขตไม่เหมาะสม ซึง่ เกษตรกรตรวจสอบได้จากข้อมูลแผนที่ Agri-map หรือ
สอบถามจากเจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัด
2) เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี กษตรกรทํากินไม่ได้ผล หรือผลผลิตตํ่า
3) เกษตรกรสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
4) ดําเนินการในพืน้ ทีเ่ กษตรกรไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน
5) หลังการปรับเปลี่ยนการใช้ท่ดี นิ และการผลิต เกษตรกรต้องพิจารณา ปริมาณนํ้ า แรงงาน
และการตลาดร่วมด้วย
6) เป้าหมายการผลิตเพื่อบริโภค ลดค่าใช้จา่ ย และจําหน่ ายเป็ นรายได้
ช่องทางการเข้าร่วมโครงการ
1) เจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ หมอดินอาสา และหน่ วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทุกจังหวัด ต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รบั รู้ เข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
หลังการปรับเปลีย่ น เพื่อแจ้งและประสานการเข้าร่วมโครงการ
2) ติดต่อหมอดินอาสาใกล้บา้ น สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัด หรือสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต
ประโยชน์ ที่เกษตรกรได้จากการปรับเปลี่ยนเป็ นการผลิ ตใหม่ที่ดีกว่า
1) ต้นทุนการผลิตลดลงในระยะยาว
2) ลดความเสียหายหรือความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
3) เป็ นการพัฒนารูปแบบ Smart Agriculture
4) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้ดว้ ยตนเอง
5) สร้างความพร้อมการผลิตระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
6) สร้างความมันคงทางอาชี
่
พ และเป็ นมรดกตกทอดสู่ลกู หลานสืบไป
7) ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรกรสามารถเชื่อมันได้
่ ว่าเมื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วทําให้ผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น จากผลการประเมินโครงการฯ โดยสํานัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ปี ก ารผลิต 2561/62 พบว่ า
ในภาพรวมการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็ นสินค้าใหม่ในทุกสินค้าจะให้ผลตอบแทน
มากกว่าข้าว และการปรับเปลีย่ นมาทําเกษตรผสมผสานจะให้ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด
เกษตรกรกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ
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 การสํารวจดิ นและจัดทําแผนที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000
งานสํารวจดินเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยเริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2506 ถึง
ปจั จุบนั เพื่อวางรากฐานด้านการเกษตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ในอดีตข้อมูลพืน้ ฐาน
อยู่ใ นรู ป ของภาพถ่ า ยทางอากาศและแผนที่ก ระดาษ การเก็บ ข้อ มูล ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรเป็ น จํา นวนมาก
งานส่ ว นใหญ่ ทํ าด้ว ยมือ ทําให้แ ผนที่ด ินค่ อ นข้างหยาบ ป จั จุบนั งานสํารวจและจัด ทําแผนที่ด ิน อยู่บ น
พื้นฐานของระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) ที่มคี วามทันสมัยและสมบูรณ์ จนเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุ นการดําเนินงานในทุกขัน้ ตอน การจัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่
ภาพถ่ายออร์โธสี แบบจําลองความสูงเชิงเลข ข้อมูลธรณีวทิ ยา และการใช้ทด่ี นิ ปจั จุบนั ที่มคี วามละเอียด
ถูก ต้อ งสูง มาวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ของการกําเนิ ดดิน ด้วยซอฟแวร์ด้าน GIS ที่มสี มรรถนะสูง ทําให้
จําแนกความแตกต่างของพืน้ ทีไ่ ด้อย่างละเอียด
กองสํารวจดินและวิจยั ทรัพยากรดินดําเนินโครงการสํารวจดินและจัดทําแผนที่ดนิ ของประเทศไทย
มาตราส่วน 1 : 25,000 ในปี 2554 – 2559 โดยมีกระบวนการดําเนินงานสํารวจดิน ดังภาพ

สามารถจําแนกได้ทงั ้ หมด 362 ชุดดิน 88 ดินคล้ายชุดดิน และ 21 หน่ วยเบ็ดเตล็ด โดย
ซึง่ ข้อมูลจะมีรายละเอียดในระดับชุดดินทีป่ ระกอบด้วย ประเภทของดินตอนบนและความลาดชัน
ดังนี้ ภาคเหนือ พบทัง้ หมด 142 ชุดดิน 24 ดินคล้ายชุดดิน และ 12 หน่ วยเบ็ดเตล็ด ภาคกลาง พบทัง้ หมด
139 ชุดดิน 23 ดินคล้ายชุดดิน และ 13 หน่ วยเบ็ดเตล็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบทัง้ หมด 104 ชุดดิน 42 ดิน
คล้ายชุดดิน และ 13 หน่ วยเบ็ดเตล็ด ภาคตะวันออก พบทัง้ หมด 146 ชุดดิน 6 ดินคล้ายชุดดิน และ 11 หน่ วย
เบ็ดเตล็ด ภาคใต้ พบทัง้ หมด 95 ชุดดิน 21 ดินคล้ายชุดดิน และ 17 หน่ วยเบ็ดเตล็ด
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รูปที่ 1 แผนทีด่ นิ ประเทศไทย
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการมีขอ้ มูลแผนทีด่ นิ มาตราส่วน 1 : 25,000 ได้แก่
(1) มีฐานข้อมูลดินที่ทําให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ท่ดี ินอย่างถู กต้อง เหมาะสมตามศักยภาพของดิน
สามารถลดต้นทุนและเพิม่ ผลิตภาพในการผลิตให้กบั พืชทีป่ ลูก ทําให้มรี ายได้และชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
(2) สนับสนุ นหน่ วยงานในกรมพัฒนาทีด่ นิ ใช้ขอ้ มูลดิน ในการวางแผนการใช้ทด่ี นิ และพัฒนาพืน้ ที่
การเกษตร โดยดําเนินโครงการตามนโยบายต่าง ๆ อาทิ โครงการบัตรดินดี Zoning by Agri-map การวางแผน
การใช้ทด่ี นิ ระดับตําบล และการพัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรีย์ เป็ นต้น
(3) เป็ นฐานข้อมูลดินเพื่อเตรียมเผยแพร่แก่เกษตรกร หรือผูส้ นใจ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ใช้ต่าง ๆ
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ อาทิ ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ทีเ่ พื่อวางแผนการใช้ทด่ี นิ เกษตรกรรายแปลง (LDD on Farm),
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด (Ldd Land Info) เป็ นต้น
(4) หน่ วยงานอื่น ๆ ใช้ข้อมูลดินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนดําเนิ นงานด้านต่ าง ๆ อาทิ
การวางแผนป้องกันและบรรเทาปญั หาภัยแล้ง นํ้าท่วม ดินถล่ม หรือใช้ในการวางผังเมือง เป็นต้น
(5) เป็ นฐานข้อมูลดินของประเทศที่มคี วามเป็ นปจั จุบนั เพื่อใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลดินใน
ระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับประเทศต่ าง ๆ อาทิเช่น Asian Soil Partnership โดยองค์การอาหารและ
การเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็ นต้น

 การตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวร
เนื่องจากการจําแนกประเภทที่ดนิ เป็ นอํานาจหน้ าทีข่ องกรมพัฒนาที่ดนิ และคณะกรรมการพัฒนาทีด่ นิ
ตามพระราชบัญ ญั ติ พ ัฒ นาที่ ด ิ น พ.ศ. 2551 ซึ่ง ป่ า ไม้ ถ าวรเป็ น ผลมาจากการจํ า แนกประเภทที่ด ิ น
และเป็ นแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ ถือเป็ นที่สงวนหวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ดังนัน้ ในการดําเนินการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ ์ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ต้องมีการตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้
ถาวรหรือไม่
การตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวร จะแบ่งรูปแบบการตรวจสอบออกเป็ น 2 รูปแบบ
1. การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรแบบรับรองเอกสารโดยใช้หนังสือราชการ โดยมีความประสงค์
ทีจ่ ะขอเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ดาํ เนินการอื่น ๆ ต่อไป
2. การตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ ถ าวรแบบเบื้อ งต้ น เป็ นการตรวจสอบโดยไม่ ป ระสงค์ ท่ีจ ะขอ
เอกสารอ้างอิง สามารถดําเนินการได้ 2 ช่องทาง
2.1 การนํ า ตํ า แหน่ ง แปลงที่ม าขอตรวจสอบที่ก ลุ่ ม จํ า แนกประเภทที่ด ิน สํ า นั ก เทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
2.2 การตรวจสอบผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ http://sql.ldd.go.th/perforest ผู้ ใ ช้ บ ริก ารจํ า เป็ น
ต้องทราบที่ตงั ้ ของแปลงที่ดนิ หรือระวางแผนที่ท่จี ะทําการตรวจสอบ การแสดงผลข้อมูลเป็ นไฟล์รูปภาพ
ซึง่ ไม่มคี ่าพิกดั และมีจาํ นวน 32 จังหวัด ทีไ่ ด้ดาํ เนินการ

ภาพแสดงตัวอย่าง การตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://sql.ldd.go.th/per
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การต่อยอดการดําเนิ นการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่ านระบบอินเตอร์เน็ ตให้มคี วาม
สะดวกยิง่ ขึ้น สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ได้เริม่ พัฒนา Web Application ต้นแบบ สําหรับ
ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถ าวร โดยผู้ใ ช้สามารถกรอกค่ าพิก ัดของแปลงที่ดนิ หรือค้นหาจากชื่อสถานที่
(land mark) ซึ่งการแสดงผลจะปรากฏบนพื้นภาพดาวเทียม พร้อมแสดงแนวเขตป่าไม้ถาวรและรายละเอียด
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ยงั มีการให้ความรูแ้ ละบริการข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการจําแนกประเภททีด่ นิ
ประโยชน์ ที่จะได้รบั
1. ผู้ใ ช้บริก ารสามารถรับบริก ารตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถ าวรเบื้อ งต้น และได้รบั บริก ารข้อ มูล
การจําแนกประเภททีด่ นิ ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึน้
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับที่ดนิ เช่น การซื้อขายที่ดนิ การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และอื่น ๆ
3. ลดข้อขัดแย้งในด้านปญั หาทีด่ นิ ทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
4. เพื่อป้องกันปญั หาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ

ภาพแสดงตัวอย่าง Web Application ต้นแบบ (ระบบบริการข้อมูลแผนทีก่ ารจําแนกประเภททีด่ นิ )
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 การสาธิ ตขยายผลทดสอบผลิ ตภัณฑ์ป๋ ยชี
ุ วภาพสําหรับนาข้าว
ผลิต ภัณ ฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าว เป็ นกลุ่มจุล ินทรีย์ท่สี ามารถตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เป็ นประโยชน์ ต่อพืช ละลายซิลเิ กต และสร้างความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูขา้ ว
ส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิม่ ผลผลิตข้าว ดําเนินการโดยการแยก คัดเลือก และทดสอบประสิทธิภาพ
ของจุลนิ ทรียใ์ นห้องปฏิบตั กิ าร โรงเรือนทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงละลายนํ้ า เพื่อสะดวก
และง่ายต่อการนํ าไปใช้ ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวตรึงไนโตรเจนและละลาย
ซิลเิ กต และปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวเชือ้ ราเอนโดไฟต์สร้างความทนทานต่อโรคและแมลงของข้าว โดยมี
การทดสอบผลิตภัณฑ์ในภาคสนาม รวมทัง้ การสาธิตขยายผลทดสอบผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าว
ก่อนทีจ่ ะส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่เู กษตรกรต่อไป
คุณสมบัติของปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าว
1. ปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวตรึงไนโตรเจนและละลายซิลเิ กต ประกอบด้วยจุลนิ ทรีย์ 2 สายพันธุ์
ได้แก่
1.1 แบคทีเ รียตรึง ไนโตรเจนแบบอิส ระ Azospirillum brasilense มีประสิทธิภ าพในการตรึง
ไนโตรเจนจากบรรยากาศเปลีย่ นให้อยูใ่ นรูปแอมโมเนียมทีพ่ ชื นํ าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อปี
สร้างฮอร์โมนพืช ส่งเสริมการงอกของเมล็ดข้าวสูงสุด 100 % และเพิม่ การแตกกอของข้าว
1.2 แบคที เ รี ย ละล ายซิ ล ิ เ กต Bacillus megaterium สามารถ สร้ า งกรดอิ น ทรี ย์ เช่ น
กรดออกซาลิก ละลายธาตุ อาหารที่เป็ นองค์ประกอบของแร่ในดิน ได้แก่ แร่โพแทสเซียม ช่วยปลดปล่อย
ซิลกิ อน และธาตุอาหาร เช่น โพแทสเซียม เหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม ทีป่ นอยูใ่ นแร่ออกมา
2. ปุ๋ ยชีว ภาพสํ า หรับ นาข้ า วเชื้อ ราเอนโดไฟต์ ส ร้ า งความทนทานต่ อ โรคและแมลงของข้า ว
ประกอบด้วยเชือ้ ราเอนโดไฟต์ Purpureocillium lilacinum เป็ นเชือ้ ราทีส่ ามารถเจริญอยู่ภายในพืช และไม่
ก่ อ ให้เกิดอันตรายต่ อพืช มีประโยชน์ ในการควบคุมเชื้อสาเหตุ โรคข้าว ได้แ ก่ Cercospora oryzae และ
Curvularia lunata ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคเมล็ ด ด่ า ง โรคใบจุ ด ในกล้ า ข้ า ว และโรคใบไหม้ และกระตุ้ น
การสร้างกรดจัสมอนิคในข้าว เพิม่ ความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื เช่น เพลีย้ กระโดดสีน้ําตาล
1

Azospirillum brasilense

5

Bacillus megaterium

Purpureocillium lilacinum
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อัตราและวิ ธีการใช้ป๋ ยชี
ุ วภาพสําหรับนาข้าว
1. ปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวตรึงไนโตรเจนและละลายซิลเิ กต ใช้อตั รา 400 กรัม ละลายนํ้ า 50 ลิตร
ฉีดพ่นลงดินพืน้ ที่ 1 ไร่ ช่วงการทําเทือก
2. ปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวเชือ้ ราเอนโดไฟต์สร้างความทนทานต่อโรคและแมลงของข้าว ใช้อตั รา
100 กรัม ละลายนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นในพืน้ ที่ 1 ไร่ ระยะต้นกล้าข้าวอายุ 5 วัน
ประโยชน์ ของปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าว
1. เพิม่ ปริมาณไนโตรเจนเฉลีย่ 4.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อปี
2. สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการเจริญของระบบรากข้าว
3. เพิม่ การละลายซิลเิ กต
4. สร้างความทนทานต่อโรคและแมลงของข้าว
5. ลดการใช้ป๋ ยเคมี
ุ
และสารเคมีทางการเกษตร
6. เพิม่ ผลผลิตข้าว
ผลสําเร็จ และการขยายผลต่อยอดการดําเนิ นงาน
ได้ดําเนินการสาธิต ขยายผลทดสอบผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าวในการปลูกข้าวอินทรีย์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ดังนี้
1. การสาธิตขยายผลทดสอบผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าวในการปลูกข้าวหอมมะลิพน้ื เมือง
อินทรีย์ จัง หวัด อํ านาจเจริญ ซึ่ง ดินมีค วามอุ ด มสมบูร ณ์ อ ยู่ใ นระดับตํ่ า และดิน เป็ นกรด พบว่า การใช้
ผลิต ภัณ ฑ์ป๋ ุยชีว ภาพสําหรับนาข้าวส่ ง เสริมให้มผี ลผลิตข้าวสูง 295.52 กิโ ลกรัมต่อ ไร่ โดยผลผลิต ข้าว
เพิม่ ขึน้ จากการไม่ใช้ป๋ ยชี
ุ วภาพสําหรับนาข้าว คิดเป็ น 17 เปอร์เซ็นต์
2. การสาธิต ขยายผลทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ ป๋ ุ ยชี ว ภาพสํ า หรับ นาข้ า วในการปลู ก ข้ า วอิ น ทรีย์
พันธุ์ชยั นาท จังหวัดอยุธยา ซึ่งดินเป็ นดินกรด พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับข้าวนา ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์จุลนิ ทรียผ์ ลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลนิ ิก หรือ ALA (สาร ALA เป็ นสารสําคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์
คลอโรฟิ ลล์ และวิตามินบี 12 ทําให้พชื ทนต่ อความเครียดจากสภาวะแวดล้อม) อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่
ให้ผ ลผลิต ข้าว 444.08 กิโ ลกรัมต่ อ ไร่ มีเ ปอร์เ ซ็นต์ เ มล็ด ดีเ พิ่ม จากการไม่ ใ ช้ป๋ ุยชีว ภาพสํา หรับนาข้า ว
คิดเป็ น 4.50 เปอร์เซ็นต์
3. การใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าวร่วมกับปุ๋ยอินทรียค์ ุณภาพสูง ในการปลูก
ข้าวอินทรีย์ พันธุ์ กข 79 ในกลุ่มชุดดินที่ 16 ชุดดินหินกอง จังหวัดนครนายก ซึง่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
ในระดับปานกลาง และเป็ นดินกรด พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับข้าวนาร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ส่งเสริมให้ต้นข้าวมีความสูง เพิม่ ขึ้น 2.56 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตข้าว 772.83 กิโลกรัมต่ อไร่
โดยเพิม่ ขึ้นจากวิธขี องเกษตรกรที่ใช้ป๋ ุยอินทรียอ์ ดั เม็ดทางการค้าซึ่งไม่ใช้ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าว 4.62
เปอร์เซ็นต์
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ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป๋ ุยชีวภาพสําหรับนาข้าว ส่งเสริมการเจริญเติบโต สร้างความทนทานต่อโรค
และแมลงของข้าว
2. ได้เทคโนโลยีการใช้ป๋ ยชี
ุ วภาพสําหรับนาข้าวเพื่อถ่ายทอดสูเ่ กษตรกร
3. เป็ นปจั จัยการผลิต สนับสนุ นการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
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 โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
โครงการค่ า ยเยาวชน รัก ษ์ พ งไพร เฉลิม พระเกีย รติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ดําเนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้สํานึกในพระมหา
กรุณ าธิคุณต่ อสถาบันพระมหากษัต ริย์ เข้าใจประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ มซึ่ง เป็ น
รากฐานของประเทศ เรีย นรู้จากการปฏิบตั ิจริง ได้ฝึ ก ฝนทัก ษะทัง้ 4 ด้าน คือ พุ ท ธิศึก ษา จริยศึก ษา
หัตถศึก ษา และพลศึก ษา ซึ่ง เป็ นความรู้และทักษะที่นําไปใช้ใ นชีวติ จริง และสามารถพัฒนาต่ อ ไปด้ว ย
ตนเองได้ โดยมูลนิธสิ วนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ ร่วมกับหน่ วยงานภาคี 12 หน่ วยงาน ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ได้ร่วมการดําเนิ นโครงการโดยจัดฝึ ก อบรมนัก เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 และ 5
(ป.4-ป.5) จากโรงเรียนที่เ ข้าร่ว มโครงการทัวประเทศจั
่
ดอบรม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติฯ์ 1 ศู นย์
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติสตั ว์ปา่ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 22 ศูนย์ และศูนย์เรียนรูเ้ พื่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามแนวพระราชดํ า ริข องกรมป่ า ไม้ 8 ศู น ย์ รวม 31 ศู น ย์ ท ัว่ ประเทศ มีส าระเนื้ อ หาที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม โดยบูรณาการสาระความรูต้ ่าง ๆ
การดําเนิ นงานของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒ นาที่ ด ิ น ร่ ว มดํ า เนิ น การโครงการฯ ทัง้ หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิภ าค โดย
กองเทคโนโลยีชวี ภาพทางดินร่วมดําเนินการจัดทําคู่มอื พัฒนาหลักสูตร และเป็ นวิทยากร ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ 1 ศูนย์ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ 25จังหวัด เป็ นวิทยากร ณ ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติสตั ว์ป่าของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ 22 ศูนย์ และศูนย์เรียนรูเ้ พื่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริของ
กรมป่าไม้ 8 ศูนย์ รวม 31 ศูนย์ทวประเทศ
ั่
ในหัวข้อ การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน นํ้ าหมักชีวภาพ
และสารบํ าบัด นํ้ าเสียขจัด กลิ่นเหม็น และหญ้า แฝกพืชเพื่อ การอนุ รกั ษ์ ด ินและนํ้ า โดยเนื้ อ หาหลัก สูต ร
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อให้เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน นํ้ าหมักชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร 2) เพื่อ ให้เ ยาวชนมีค วามรู้ค วามเข้าใจในการคัด แยกขยะอินทรีย์
เพื่อผลิต สารบําบัดนํ้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และ3) เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์
ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า ผูเ้ ข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เยาวชนระดับชัน้ ป.4-ป.5 จากทุก
ภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ศู นย์ละ 4 รุ่น รวมทัง้ สิ้น 124 ค่าย ๆ ละ 60 คน รวมทัง้ สิ้น 7,440 คนต่อ ปี และครู
จํานวน 1,240 คน
ในปี 2562 เป็ นปี ท่ี 5 การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มุ่งสู่เป้าหมาย 3 รักษ์ คือ รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์
รัก ษ์ ก ษัต ริย์ ผ่ านหลัก สูต รค่ ายที่ปฏิบตั ิจริง ร่ว มบูร ณาการสหวิชาการ ในการพัฒ นาเยาวชนให้เ ข้าใจ
อย่า งลึก ซึ้ง สามารถต่ อ ยอดสู่โ รงเรียน ครอบครัว และชุ มชน และมีก ารประเมิน ผลภายหลังการอบรม
โดยหน่ ว ยงานส่ ว นกลางจากกองเทคโนโลยีชีว ภาพทางดิน ร่ ว มดํ า เนิ น การติด ตามการประเมิน ผล
การดําเนินงานระดับประเทศ และหน่ วยงานส่วนภูมภิ าคจากสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ 25 จังหวัด ร่วมเป็ นคณะ
ติดตามประเมินผลการต่ อยอดขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของเยาวชนและโรงเรียนที่ผ่าน
การอบรม
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กองเทคโนโลยีชีวภาพดิน กรมพัฒนาที่ด ิน เข้าร่ วมจัดนิ ทรรศการมีชีว ิตหลักสู ตรโครงการค่ ายฯ
ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนาง เจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ กรุงเทพฯ เป็ นประจําทุกปี
และวันที่ 11 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ”
โดยเยาวชนทีผ่ ่านการอบรม และได้รบั การคัดเลือกเป็ นตัวแทนเยาวชนระดับประเทศดีเด่น ด้านการต่อยอด
หลักสูตรปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ของกรมพัฒนาที่ดนิ เป็ นตัวแทนกราบบังคมทูลรายงานการต่ อยอดสู่
โรงเรียนและชุมชน

ผลสําเร็จของการดําเนิ นงาน
1. เยาวชนทีผ่ ่านการอบรมในปี 2562 จํานวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรียน และครูจาํ นวน 1,628 คน
รวมทัง้ สิ้น 9,192 คน ผลการประเมิน พบว่า เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจภาพรวม
หลักสูตร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ และสามารถนําไปต่อยอดสู่ครอบครัวและชุมชน
2. การพัฒนาผู้นําเยาวชน ระดับประเทศ ประกอบด้ว ย นัก เรียนที่ส ามารถนํ า ความรู้จากค่ ายฯ
ไปต่ อ ยอดขยายผลอย่างเป็ นรูปธรรม จํานวน 100 คน ครูว ิท ยากรแกนนํ า 70 คน ผู้บริห ารการศึก ษา
ผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สิน้ 270 คน เป็ นแกนนํ าการต่อยอดในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น พร้อมทัง้ เข้าร่วม
จัด นิ ทรรศการโครงการฯ และเฝ้ าทูล ละอองพระบาทสมเด็จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเยาวชนทีผ่ ่านการอบรม และได้รบั การคัดเลือกเป็ นตัวแทนเยาวชน
ระดับประเทศดีเด่น ด้านการต่อยอดหลักสูตรปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ของกรมพัฒนาทีด่ นิ กราบบังคมทูล
รายงานการต่อยอดสู่โรงเรียนและชุมชน
3. การดําเนินโครงการปี 2558 – 2562 (ปี 1 - 5) ได้พฒ
ั นานักเรียน จํานวน 35,350 คน ครูวทิ ยากร
3,929 คน ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา จํานวน 186 คน โรงเรียนต่อยอดขยายผล จํานวน 2,045
โรงเรียน
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ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ได้ผนู้ ําเยาวชนทีส่ ามารถนําความรูข้ องกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็ นแกนนําการต่อยอดในพืน้ ทีใ่ นการช่วย
อนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน ปรับปรุงดิน เพื่อการพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเข็มแข็งและยังยื
่ น
2. ได้เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาทีด่ นิ อย่างต่อเนื่องในพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ประกอบด้วย ครูวทิ ยากร
นักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการฯ สู่ความยังยื
่ น และสามารถขับเคลื่อนการต่อยอดขยายผลในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน นํ้าหมักชีวภาพ และสารบําบัดนํ้าเสียขจัดกลิน่ เหม็น
จากวิทยากรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ณ ศูนย์เรียนรูฯ้ ทัวประเทศ
่

ครูและนักเรียนทีผ่ ่านการอบรมนําความรูข้ ยายผลต่อยอดสู่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
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 การขับเคลื่อนเกษตรอิ นทรียด์ ้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS
เริม่ ต้นจากการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตรตัง้ แต่
ปี 2549 จนถึงปจั จุบนั ซึง่ ได้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียล์ ดใช้สารเคมีทางการเกษตรครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านจํานวนประมาณ 73,000 กลุ่ม โดยถ่ายทอดความรูด้ ้านการปรับปรุงบํารุงดินให้ด ี เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
ตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นมา กรมพัฒนาที่ดนิ เปิ ดรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มคี วามสนใจและ
ประสงค์จะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรที่ทําการผลิตเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียท์ ่กี รมฯ ได้เคยจัดตัง้ ไว้แล้ว หรือกลุ่มเกษตรกรระบบอื่น เช่น ระบบ
GAP เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์
กับกรมพัฒนาที่ด ินจะได้รบั การสนับสนุ น ช่ ว ยเหลือ ด้านการปรับปรุง บํา รุง ดินให้เ หมาะสมกับ การผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารผลิตทางการเกษตรทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการผลิตในระบบเกษตร
อิน ทรีย์ เจ้า หน้ า ที่ก รมพัฒ นาที่ด ิน ทํ า หน้ า ที่เ ป็ น ที่ป รึก ษาทางวิช าการด้ า นเกษตรอิน ทรีย์ใ ห้ก ับ กลุ่ ม
เกษตรกรดําเนินการ
กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ร่วมกับมูล นิธเิ กษตรอินทรีย์ไ ทย สนับสนุ นด้านเทคนิควิชาการในการพัฒนา
กลุ่ ม เกษตรอิน ทรีย์ด้ ว ยกระบวนการรับ รองแบบมีส่ ว นร่ ว ม PGS มีเ ป้ าหมายการยอมรับ ของตลาด
ภายในประเทศ และภูมภิ าคลุ่มนํ้ าโขง และการยอมรับเชิงนโยบายของรัฐ กระบวนการตรวจและรับรอง
ใช้หลัก การ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Thai Standard Agriculture) มกษ.
9000 เล่ม 1 และเล่ม 2 ปรับประยุกต์เข้ากับบริบทของเกษตรกรรายย่อยในแต่ ละพื้นที่ของประเทศไทย
โดยทางกรมพัฒนาที่ดนิ ได้บูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุ นเรื่องการรับรอง
เกษตรอิน ทรีย์แ บบมีส่ ว นร่ ว ม PGS มาตัง้ แต่ ปี 2557 จนถึงป จั จุ บ ัน เพื่อใช้ PGS เป็ นกระบวนการใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเกษตรอินทรียใ์ นส่วนของกรมพัฒนาทีด่ นิ
ในปจั จุบนั มีกลุ่มเกษตรกรกระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
48 จัง หวัด มีศูนย์เรียนรู้ 31 แห่ง มีเ กษตรกร
เข้าร่ ว มโครงการมากกว่ า 500 กลุ่ ม 5,000 ราย 50,000 ไร่ โดยมีก ลุ่ มที่ส ามารถพัฒนาไปสู่ ก ารรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS แยกตามรายปีดงั นี้
ปี 2559 มีเกษตรกรผ่านการรับรอง PGS จํานวน 143 ราย พืน้ ที่ 1,494 ไร่
ปี 2560 มีเกษตรกรผ่านการรับรอง PGS จํานวน 192 ราย พืน้ ที่ 1,569 ไร่
ปี 2561 มีเกษตรกรผ่านการรับรอง PGS จํานวน 256 ราย พืน้ ที่ 2,510 ไร่
ปี 2562 มีเกษตรกรผ่านการรับรอง PGS จํานวน 312 ราย พืน้ ที่ 3,494 ไร่
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จากการดําเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS มาอย่างต่อเนื่อง สรุปผล ดังนี้
1. การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่มกี ารใช้ป๋ ุยเคมีและสารเคมี ร้อยละ 100 ส่งผลให้ลดต้นทุน
การผลิตลงได้รอ้ ยละ 32.85 และเกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47.54
2. กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ ด้ โดยการใช้กระบวนการรับรอง
แบบมีส่ ว นร่ว ม (PGS) ซึ่ง เป็ นระบบที่ค ิดค้นโดย IFOAM เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อ ยที่มกี ารใช้ก ัน
ทัวโลก
่
มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละท้องถิน่ เสียค่าใช้จ่ายน้ อย และยัง
ช่วยเสริมสร้างกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนา และมีความเข้มแข็งจากกิจกรรมกลุ่ม สังคม
มันคง
่
และนําไปสู่ความยังยื
่ น
3. ผูบ้ ริโภคมีความมันใจในการเลื
่
อกซือ้ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียเ์ พิม่ มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการ
PGS เป็ นระบบทีผ่ มู้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ช่วยกันตรวจสอบในขัน้ ตอนการผลิต จะช่วยในการรับรองผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรจากกิจกรรมการรับรองทางสังคม สินค้าเกษตรอินทรียท์ ่ซี อ้ื ตรงกับเกษตรกร
ผูผ้ ลิต ราคาสินค้าไม่ผ่านคนกลาง สินค้าเกษตรอินทรียจ์ งึ มีราคาไม่สูงมากจนเกินไป ผูบ้ ริโภคมีโอกาสเลือก
ซือ้ สินค้าเกษตรอินทรียม์ าบริโภคได้มากขึน้ นัน่ เอง อันเป็ นการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์
ในปี งบประมาณ 2563 กรมฯ ยังคงขับเคลื่อ นการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรียด์ ้ว ยระบบ
การรับ รองแบบมีส่ ว นร่ ว ม PGS ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาเจ้า หน้ า ที่ข อง
กรมพัฒนาที่ดนิ ทีเ่ รียกว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย”์ โดยให้การสนับสนุ นข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน
การเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมจะผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ สนับสนุ นปจั จัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
แหล่ ง นํ้ า ในไร่ น านอกเขตชลประทาน ข้อ มู ล แผนที่ด ิน การจัด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่ ว มกัน พัฒ นา
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ้วยระบบ PGS สนับสนุ นปจั จัยการผลิต
เกษตรอินทรีย์ให้กบั กลุ่มเกษตรกร และจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS กระจายอยู่ตามบริเวณต่ าง ๆ
ทัวประเทศ
่
เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งจนไปสู่การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ในทีส่ ุด
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 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดิ นอาสา
โครงการพัฒ นาและสร้ า งเครื อ ข่ า ยหมอดิ นอาสาประจํา จัง หวัด ปี งบประมาณ 2562 ระหว่ า ง
วันที่ 29-30 สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการพั ฒ นาและสร้ า งเครื อ ข่ า ยหมอดิ น อาสาประจํ า จั ง หวั ด ปี งบประมาณ 2562
มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาประจําจังหวัดรับทราบทิศทางการดํ าเนิ นงานร่ วมกับกรมพัฒนาที่ด ิน
ในบทบาทของหมอดินอาสาประจําจังหวัด ซึ่งมีความสําคัญในการเชื่อมโยงและเป็ นศูนย์กลางเครือข่ายหมอดิน
อาสาในระดับพื้นที่ โครงการนี้ เปิ ดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยน ระดมสมองเพื่อกํ าหนดแนวทางการบริหาร
เครือข่ายของหมอดินอาสาทุกระดับ (หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด) พร้อมทัง้ เพิม่ พูนความรู้ ด้านการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการนํ้ าให้กบั หมอดินอาสา กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้ารับการอบรม คือ หมอดินอาสาประจํา
จังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย และเจ้าหน้าทีจ่ ากสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1-12 แห่งละ 1 ราย รวมผูเ้ ข้า
อบรมจํานวนทัง้ สิ้น 89 ราย มีการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการใช้น้ํ าอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรจาก
บริษทั ซุปเปอร์โปรดักส์ จํากัด และเรือ่ ง การจัดการทรัพยากรดินเบือ้ งต้นสําหรับหมอดินอาสา วิทยากรจาก
กองสํ า รวจดิน และวิจ ยั ทรัพ ยากรดิน รวมถึง มีการแบ่ งกลุ่ มย่ อยระดมสมอง เพื่อระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสําหรับนํ าไปจัดทําแนวทางการพัฒนาหมอดินอาสา โดยแบ่งหมอดินอาสาออกเป็ น 6 กลุ่มย่อย
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลหมอดินอาสา กลุ่มที่ 2 บทบาทหน้าที่ ปญั หา
การดําเนินงาน และการดูแลเครือข่ายหมอดินอาสา กลุ่มที่ 3 เกษตรอินทรีย์ กลุ่มที่ 4 การจัดทําแผนการพัฒนา
ที่ด ินระดับตํ าบล กลุ่ มที่ 5 การแจ้งเตือนสถานการณ์ ภ ัยพิบ ัติท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ และกลุ่ มที่ 6 ศู นย์เรียนรู้
การพัฒนาที่ด ิน ในการแบ่ งกลุ่ มย่ อยประกอบด้ วยประธานกลุ่ มและเลขานุ การกลุ่ ม โดยมีเจ้าหน้ าที่จาก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นวิทยากรประจํากลุ่ ม ได้แก่ เจ้าหน้ าที่จากกองสํ ารวจดินและวิจ ยั ทรัพยากรดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ทด่ี นิ และกองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ
ผลสําเร็จของการดําเนิ นโครงการพัฒนาและสร้ างเครื อข่ ายหมอดิ นอาสาประจําจัง หวัด
ปี งบประมาณ 2562
1. หมอดินอาสาได้รบั ความรูเ้ รื่องเทคโนโลยีการใช้น้ํ าอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรดิน
โดยสามารถนํ าความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทําเกษตรในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทัง้
ถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรในเครือข่ายได้
2. ได้แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา โดยเฉพาะหมอดินอาสาประจําจังหวัด ได้รบั
การพัฒนาและเสริมสร้างให้มคี วามเข้มแข็งเพิม่ ขึน้
3. กรมพัฒนาที่ด ิน ได้แ นวทางการพัฒ นาหมอดิน อาสาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการในระดับพืน้ ที่
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 โครงการส่ ง เสริ ม การไถกลบตอซัง และการผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ป้ องกัน หมอกและควัน ไฟ
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนื อ
โครงการส่ ง เสริม การไถกลบตอซัง และการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ ป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่ 68 ตําบล
37 อํ า เภอ 9 จัง หวัด ภาคเหนื อ คือ เชีย งใหม่ เชีย งราย
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่ าน พะเยา ลําพูน ลําปาง และตาก ซึง่ มี
การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 44,412,000 บาท ได้ ดํ า เนิ น การ
แล้วเสร็จ โดยมีผลการดําเนินงานในกิจกรรมไถกลบ 75,193 ไร่
และกิจกรรมผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ 4,680 ตัน ครบ 1 เปอร์เ ซ็นต์
เกษตรกรได้รบั ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 800 ราย ต่อปี และจุด
ความร้อ นลดลง 49.00 เปอร์เ ซ็น ต์ ดัง ภาพที่ 1 กิจ กรรม
ดัง กล่ า วเป็ น การอนุ ร กั ษ์ ท รัพ ยากรดิน และเพิ่ม ความอุ ด ม
สมบูรณ์ ของดินให้ยงยื
ั ่ นสืบไป สําหรับในปี งบประมาณ 2563 กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ขยายผลการดําเนินงาน
ครอบคลุมพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมไถกลบ 70,000 ไร่ และกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 4, 661 ตัน

ภาพแสดงผลการดําเนินงานโครงการฯ พ.ศ. 2562
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 โครงการป้ องกันการชะล้ างพังทลายของดิ น และฟื้ นฟูพื้ นที่ เกษตรกรรมด้ วยระบบอนุ รกั ษ์ ดิ น
และนํ้า
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
มีท่มี าจากการบูรณาการกิจกรรมของหน่ วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดนิ ได้แก่ จัดระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
กิจ กรรมพัฒ นาแหล่ ง นํ้ า ปรับ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิน แก้ ไ ขสภาพดิน เสื่อ มโทรม และอื่น ๆ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์
ในการป้ องกั น การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ในรู ป แบบการบริห ารจัด การพื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้ า (Watershed
Management) ซึง่ มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ (พ.ศ. 2558-2569)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูส ภาพป่าต้นนํ้ าที่เ สื่อมโทรมและป้อ งกันการพังทลายของดิน กลยุทธ์
การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูพน้ื ที่เกษตรกรรมในพื้นที่ดนิ เสื่อมโทรมและชะล้างพังทลายของดินด้วยโครงการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน และฟื้ นฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรม ด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้ า ในลักษณะการบริการจัดการพื้นที่ในเชิงลุ่มนํ้ า โดยการ
แบ่งการจัดการเป็ นระดับลุ่มนํ้าย่อยตามลําดับความสําคัญ ทีไ่ ด้จากการพิจารณาจากหลาย ๆ ปจั จัยร่วมกัน
เช่น สภาพการชะล้างพังทลายของดิน ความร่วมมือของกลุ่มเกษตร สภาพทางเศรษฐกิจสังคม และปจั จัย
อื่น ๆ แล้วจึงทําการกําหนดเป็ นแผนพัฒนาพืน้ ทีร่ ายปี โดยมีการกําหนดมาตรการด้านการป้องกันและฟื้ นฟู
ทรัพยากรดินตามสภาพปญั หาของแต่ ละพื้นที่ จนสามารถแก้ไขปญั หาการชะล้างพังทลายได้ทงั ้ ลุ่มนํ้ าที่
ทําการศึกษา โดยสรุปคือ โครงการนี้มเี ป้าหมายเพื่อจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการ การชะล้างพังทลาย
ของดินและฟื้นฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า
ผลสําเร็จของโครงการนี้ กรมพัฒนาที่ดนิ จะได้ต้นแบบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้ า
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพืน้ ฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า ปี 2562
ซึง่ เป็ นโครงการนําร่องบริเวณพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้ าย่อยแม่สาคร-ห้วยสาลีก อําเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน สําหรับนํ าไป
ขยายผลในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป ดังนัน้ ผลประโยชน์ทก่ี รมพัฒนาทีด่ นิ จะได้รบั จากโครงการนี้คอื
1. กรมพัฒ นาที่ด ิน มีต้ น แบบแผนการบริห ารจัด การทรัพ ยากรดิน และนํ้ า โครงการป้ องกัน
การชะล้างพังทลายของดินและพื้นฟูพ้นื ที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า สําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานด้านการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ และ
แผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ต่อไป
2. หน่ วยงานด้านวิชาการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า มีค่าดัชนีช้วี ดั ที่สําหรับนํ าไปใช้ในการพัฒนางานวิจยั
ให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาของพืน้ ทีแ่ ละสามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงสถานภาพทรัพยากรดิน
3. กรมพัฒ นาที่ด ิน มีแ นวทางการดํ า เนิ น งานจัด ทํ า แผน ที่เ ป็ น ไปตามมาตรฐานหลัก วิช าการ
ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า
ั หา มีแ ผน
4. เกษตรกรที่อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การชะล้ า งพัง ทลายของดิ น และพื้ น ที่ ด ิน ป ญ
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การจัดการการชะล้างพังทลายของดินและพืน้ ฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า ทําให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพืน้ ที่
สําหรับการขยายผลต่อยอดดําเนินการหลังจากโครงการนํ าร่องที่ลุ่มนํ้ าย่อยแม่สาคร - ห้วยสาลีก
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ขอตัง้ งบประมาณในการดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
แม่บทและแผนบริหารจัดการพื้นที่ ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้ าทีม่ ปี ญั หาการชะล้างพังทลายของดิน หรือพืน้ ที่ลุ่มนํ้ าที่ม ี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปญั หาการชะล้างพังทลายของดินเพิม่ เติมในปี 2563 อีกจํานวน 10 พืน้ ที่ และในปี 2564
จะได้นําแผนแม่บทและแผนบริหารจัดการพื้นที่ มาเป็ นแนวทางในการดําเนินการสํารวจ ออกแบบโดย
ละเอียด เพื่อขอตัง้ งบประมาณค่าก่ อสร้างในปี งบประมาณ 2565 ต่ อไป ดังนัน้ ในการดําเนินงานในแต่ละ
พื้นที่ศึก ษา จะกํ า หนดกรอบแผนการดําเนิ นการออกเป็ น 3 ระยะ คือ ปี แ รกเป็ นการจัด ทําแผนแม่บ ท
การพัฒนาพื้นที่แ ละวางแผนปฏิบตั ิง าน ปี ท่ี 2 เป็ นการสํารวจและออกแบบพื้นที่โ ครงการโดยละเอียด
และปีท่ี 3 เป็ นการดําเนินการก่อสร้าง
ผลการดํ า เนิ นงานโครงการนํ า ร่ อ งที่ ลุ่ ม นํ้ า ย่ อ ยแม่ ส าคร-ห้ ว ยสาลี ก อํ า เภอเวี ย งสา
จังหวัดน่ าน
เป็ นที่ทราบกันดีปญั หาการชะล้างพังทลายของดิน ขึ้นอยู่กบั คุณลัก ษณะของดินเอง และจะเกิด
รุนแรงมากขึน้ ถ้าพื้นที่มคี วามลาดชันมากขึน้ และไม่มสี งิ่ ปกคลุมผิวดิน ซึ่งลักษณะสภาพภูมปิ ระเทศและ
สภาพการใช้ทด่ี นิ บริเวณพื้นทีโ่ ครงการนํ าร่องนี้ จะเห็นได้ชดั ว่าเป็ นพื้นที่ ที่มคี วามลาดชันสูงและมีการใช้
ประโยชน์ ทด่ี นิ เป็ นไร่ขา้ วโพด จึงทําให้ปญั หาการชะล้างพังทลายของดินมีความรุนแรงมาก จะเห็นได้จาก
แผนที่แสดงความลาดชัน และแผนที่การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ สภาพการใช้ท่ดี นิ พื้นที่ลุ่มนํ้ าย่อยนํ้ าแม่สาครห้วยสาลีก อํ าเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน มีเนื้ อที่รวมทัง้ สิ้น 208,164 ไร่ พบว่ า มีการใช้ท่ีด ินแบ่ งออกเป็ น
5 ประเภทหลัก ได้แก่
1. พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม มีเนื้อที่ 123,243 ไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ยางพารา สัก ยูคาลิปตัส
2. พืน้ ทีป่ า่ ไม้ มีเนื้อที่ 73,266 ไร่
3. พื้นที่ชุ มชนและสิ่ง ปลู ก สร้าง มีเ นื้ อ ที่
9,176 ไร่
4. พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 1,764 ไร่
5. พืน้ ทีน่ ้ํา มีเนื้อที่ 715 ไร่

แผนที่ 1 สภาพการใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อย
แม่สาคร-ห้วยสาลีก
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แผนที่ 2 ความลาดชันในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้ าย่อยนํ้า
แม่สาคร-ห้วยสาลีก

แผนที่ 3 ประเมินการสูญเสียดิน

พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าเป้าหมายในแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้ นฟูพน้ื ทีเ่ กษตรกรรม
ลุ่มนํ้าย่อยแม่สาคร-ห้วยสาลีก ระยะ 1 ปี
โดยการดําเนินการได้วเิ คราะห์สภาพปญั หาร่วมกันระหว่างผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง และได้มกี ารทําประชา
พิจารณ์ ผู้มสี ่ วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โ ครงการ เพื่อนํ ามาประเมินในการจัดทําแผนบริหารจัดการโครงการ
ป้อ งกันการชะล้างพัง ทลายของดินและพื้นฟู พ้นื ที่เ กษตรกรรมด้ว ยระบบอนุ รกั ษ์ ดนิ และนํ้ า จนได้พ้นื ที่
ลุ่มนํ้ าย่อยที่จะนํ ามาวิเคราะห์จดั ทําแผนมาตรการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า (Conceptual Design for Land and
Water Conservation Measures)

 การพัฒนาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิ บตั ิ งาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
การจั ด ทํ า ระบบการรายงาน
แผน/ผลการปฏิบตั งิ าน กรมพัฒนาที่ดนิ
เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธ ี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “มาตรา 47 ให้หน่ วย
รับงบประมาณจัด ให้ม ีร ะบบการติด ตาม
และประเมิน ผล การดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บ ั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณภายในหน่ วยรับงบประมาณ
ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ี ที่ผู้ อํ า นวยการ
สํานัก งบประมาณกําหนด และให้ถือ ว่า
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนการบริห ารงบประมาณที่ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนด้วย” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดนิ ได้
ดําเนินการจัดทําระบบการรายงานแผน/
ผ ล ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง า น สํ า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่อ งมือ ในการกํ ากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รัด
การดําเนินงานของกรมให้มผี ลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ ําหนด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
การพัฒนาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบตั ิงาน กรมพัฒนาที่ดนิ ที่ผ่านมาใช้โปรแกรม Excel
ในการจัดทําระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมหลัก
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี
งบประมาณ และแบบฟอร์ ม การรายงาน
แผน/ผลการปฏิ บ ั ติ ง านและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจํ า ปี งบประมาณของ
สํานักงบประมาณ แต่ ใ นการใช้ง านระบบ
ดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
ระบบ ซึง่ ในการใช้งานระบบ กองแผนงาน
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ภาพแสดงการบันทึกข้อมูลรายงาน/ผลการปฏิบตั ขิ องแต่ละหน่ วยงาน
จะต้องเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลจากทุกหน่ วยงาน และนํ ามาบันทึกลงในระบบ ประกอบกับในปจั จุบนั ระบบราชการ
4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสัง คมยุคดิจทิ ลั ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda –
Based) และนํ าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเปลี่ยนระบบราชการสู่ Government 4.0 กองแผนงาน จึงได้ดําเนินการ
พัฒนาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบตั งิ าน กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําระบบ
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกระบวนการในการพัฒนาระบบ โดยการวิเคราะห์ปจั จัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์การใช้งานระบบเดิม และความต้องการใช้งานระบบใหม่ ให้สามารถ
เรีย กใช้ ข้ อ มู ล ได้ ใ นรู ป แบบ real time เพื่อ ให้ ม ีค วามทัน สมัย และช่ ว ยเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิงานภายใน และกระบวนการบริหาร กํากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบตั ิงานของกรมพัฒนาที่ด ิน
พร้อมเปิดใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาทีด่ นิ LDD Intranet เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน และ
อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องแต่ละหน่ วยงานได้ใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป

ภาพแสดงการเรียกข้อมูลรายงานแผน/ผลการปฏิบตั งิ านในรูปแบบไฟล์ Excel

 ระบบสารสนเทศเชิ งพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง
( LDD on Farm Land use Planning)
ที่มาของการดําเนิ นงาน
ปจั จุบนั พบว่ ามีก ารนํ าพื้นที่ท่ไี ม่เ หมาะสมมาทําการเกษตร มีก ารใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ที่ไม่ถูกต้อ ง
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีท่ไี ม่ถูก ต้องตามคําแนะนํ าของหลักวิชาการ เช่น การใส่ป๋ ุยที่ไม่เหมาะสมกับ
คุณสมบัตขิ องดินและความต้องการของพืช การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ การปลูกพืชตามความต้องการ
ของตลาด และใช้ เ ทคโนโลยีแ ละป จั จัย การผลิต ตามโฆษณาชวนเชื่อ ตามสื่อ ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ ก ารทํ า
การเกษตรมีต้นทุนที่สูง เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ทําให้ได้ผลผลิตตํ่ากว่าศักยภาพของดินและ
คุณภาพไม่ด ี นํ าไปสู่การขาดทุน และการลดลงของพื้นที่เกษตร ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรคํานึงถึงการทํา
การเกษตรทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ โดยใช้ทด่ี นิ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ ตามแนวทางการวางแผนการ
ใช้ท่ดี ินสําหรับแปลงของเกษตรกร ซึ่ง เป็ นการเสนอแนะทางเลือกในเชิง วิชาการและเป็ นองค์ความรู้ท่ี
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของพืน้ ทีท่ ํากินของเกษตรกร
และสามารถนํ าไปใช้ในการวางแผนการใช้ท่ดี นิ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ลด
ต้นทุนและเพิม่ ผลผลิตได้
กรมพัฒนาที่ดนิ ได้เห็นความสําคัญของการวางแผนการใช้ท่ดี นิ สําหรับทําการเกษตรรายแปลง
จึงพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพืน้ ที่เพื่อวางแผนการใช้ทด่ี นิ เกษตรกร ระดับรายแปลง” เพื่อใช้
เป็ นแนวทางการวางแผนการใช้ทด่ี นิ เพื่อให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจถึงศักยภาพของพืน้ ทีท่ ํากิน และ
สามารถนํามาใช้ในการวางแผนการใช้ท่ดี นิ ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ในระบบนี้ มีฐานข้อมูลทีค่ รอบคลุมหลายด้าน
ประกอบด้วย ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ท่ดี นิ ข้อมูลดินปญั หา ข้อมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (S1, S2, S3, N) คําแนะนํ าการใช้ป๋ ุย ข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศ ข้อมูลปริมาณนํ้ าฝน ข้อมูลทีต่ งั ้
โรงงานและแหล่งรับซื้อ ข้อมูลแหล่งนํ้ า ผลผลิตคาดการณ์และการจัดการดิน และมีขอ้ มูลพืช 31 ชนิดพืช
ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง สับปะรด ถัวเหลื
่ อง ถัวเขี
่ ยว ถัวลิ
่ สง ยางพารา ปาล์มนํ้ ามัน
ลําไย ลิ้นจี่ มัง คุด ทุ เรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผัก กินใบ พริก มะเขือ มะเขือ เทศ กระเจี๊ยบเขียว
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรัง่ มันเทศ เผือก หน่ อไม้ฝรัง่ กาแฟ
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ผลสําเร็จของการดําเนิ นงาน
1. สามารถวาดแปลงและบริห ารจัด การข้อ มูล แปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่ Online เช่น แผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map) แผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียม (Google Map) และแผนทีแ่ บบผสม (Hybrid
map) จะทําให้ทราบถึงข้อมูลประจําแปลงนัน้ ๆ ตัง้ แต่เริม่ ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อนํามาใช้วางแผนการใช้
ที่ดนิ ในพื้นที่เกษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
คํานวณต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต ประจําแปลง รายรับ-รายจ่าย ผลกําไรขาดทุน และสรุปข้อมูล
ให้เกษตรกรเป็ นรายแปลง พร้อมทัง้ มี QR Code เพื่อให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
2. เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นํามาใช้เป็ นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือ
ต้องการปรับเปลีย่ นพืชเป็ นชนิดอื่น ๆ ได้ เพื่อเป็ นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน
3. เป็ นเครื่องมือให้เกษตรใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสมกับชุดดิน
และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปจั จุบนั มีจาํ นวนเกษตรกรทีล่ งทะเบียนในระบบทัง้ หมด 120,138 ราย
5. มีจาํ นวนแปลงในระบบทัง้ หมด 35,926 แปลง
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ประโยชน์ ที่กรมพัฒนาที่ ดิน ได้รบั
1. กรมพัฒ นาที่ด ิน มีร ะบบที่ส ามารถเข้ า ใช้ ง านได้ ผ่ า นระบบออนไลน์ ทัง้ ในรู ป แบบ Web
Application และ Mobile Application
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อ ง การใช้ท่ดี ินให้เ หมาะสมกับศัก ยภาพของทรัพ ยากรดินที่มอี ยู่
นับเป็ นแนวทางพื้นฐานที่สําคัญทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ป๋ ุยและสารเคมี
ลดผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม นําไปสู่การลดต้นทุนและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
3. เป็ นการใช้เ ทคโนโลยีด ิจทิ ลั ถ่ ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เ กษตรกร หมอดินอาสา และประชาชน
ส่งผลให้กระจายความรูอ้ อกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่าย และอัตรากําลังบุคลากรทีต่ ้องทําหน้าที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4. เป็ น การให้บ ริก ารที่ย ดึ เกษตรกรหรือ ประชาชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง (Citizen-Centric & ServiceOriented Government)
การขยายผลต่อยอด
ในปจั จุบนั มีการเชื่อมโยงกับโครงการบัตรดินดี ทําให้หมอดินอาสา และเกษตรกร ที่มบี ตั ร ID Din
Dee สามารถใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ท่ดี นิ เกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm
Land Use Planning) ได้ทนั ทีทุกที่ ทุกเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต ทําให้การสืบค้นข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล
มีความสะดวก ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล นํ าไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตร
ไปสู่การเป็ นเกษตร 4.0
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 การดําเนิ นงานด้านการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
และแอปพลิ เคชัน
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ
โดยมีแอปพลิเคชันทีส่ ําคัญ คือ Chatbot คุยกับหมอดิน และระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่ เพื่อวางแผนการใช้
ที่ด ิน เกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) เป็ น การพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ที่ส ามารถให้บริการแก่ เกษตรกรและประชาชนทัวไป
่ ในการขอรับบริการ และเข้าถึงข้อ มูล การเกษตร
ด้านต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิม่ ความรวดเร็วในการบริการ

Chatbot คุยกับหมอดิ น
เป็ นแอปพลิเคชันทีม่ กี ารส่งข้อมูลข่าวสาร ลักษณะ Broadcast ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ บทความ
วิชาการ คลิปวิดโี อทีน่ ่ าสนใจ และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานต่าง ๆ เป็ นระบบโต้ตอบอัตโนมัตหิ ากต้องการ
สอบถามข้อมูลและบริการ โดยสามารถเลือกเมนูในหน้าต่างการสนทนา 6 เมนู
ประโยชน์ ผู้ใช้งานสามารถติดต่ อสอบถามข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย และได้รบั คําตอบที่ต้องการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้ตดิ ต่ อสอบถาม เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ขี ององค์การ
ช่วยลดต้นทุนในการจัดหาบุคลากรที่จะตอบคําถาม ทําให้ผู้ติดต่อสอบถามเกิดความรู้สกึ พึงพอใจในการ
เอาใจใส่ในการแก้ไขปญั หา เป็ นการนํ าปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานหรือการให้บริการประชาชน
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 การดําเนิ นการตามแผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2562
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 การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ตามทีร่ ฐั บาลได้กําหนดนโยบาย ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้ภาครัฐปรับตัวให้เท่าทัน
และตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส่วน ซึ่งการพัฒนาเป็ น Thailand 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการต้อง
ปรับตัวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ เี พื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ซึ่งหมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธกี ารทํางานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(transform) ให้สามารถเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็ นที่พ่งึ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted
Government) มีแนวทางการพัฒนาใน 3 มิติ คือ มิตทิ ่ี 1 ภาครัฐต้องเปิ ดกว้างเชื่อมโยงกัน(Open & Connected
Government) มิตทิ ่ี 2 ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และมิตทิ ่ี 3 ภาครัฐที่
มีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปจั จัยหลักสําคัญในการ
ขับเคลื่อน คือ การสานพลังทุ กภาคส่ วน
( Collaboration) ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
(Innovation) และการปรับ เข้ า สู่ ก ารเป็ น
ดิจทิ ลั (Digitization/ Digitalization)
กรมพัฒ นาที่ ด ิน ได้ ดํ า เนิ น การ
ตามนโยบายดั ง กล่ า วในการพั ฒ นา
อ งค์ ก รสู่ ร ะบบร าชการ 4.0 โดยใ ช้
หลั ก การ Smart LDD ประกอ บด้ ว ย
1) Smart Service : การให้ค วามสํ า คัญ
กั บ ลู ก ค้ า แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
2) Smart Connection : ความสะดวกใน
การติดต่อ เข้าถึง การใช้ และการแบ่งปนั
ข้อ มูล ร่ ว มกัน 3) Smart Collaboration : การทํ า งานเป็ นทีม และการสร้า งเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ และ
4) Smart Operation : การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค้าและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยมีผลการดําเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 จําแนกตามมิติ ดังนี้
มิ ติที่ 1 ภาครัฐที่ เปิ ดกว้ างเชื่ อมโยงกัน (Open & Connected Government) กรมพัฒนาที่ด ิน
ดําเนิ นการสานพลังจากทุ กภาคส่ วนตามหลัก Smart Collaboration ด้วยการสร้างเครือข่ ายความร่วมมือ
ด้านดินภายในและระหว่างประเทศ โดยเครือข่ายระหว่างประเทศ กรมฯ เป็ นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนสมัชชา
ความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งภูมภิ าคเอเชีย (Asian Soil Partnership: ASP) มีการจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านการวิจ ยั ดินแห่ งภู ม ิภาคเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจยั ด้านทรัพยากรดินของภูมภิ าคเอเชีย
การจัดตัง้ สมาคมดินโลก และการจัดตัง้ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย สําหรับเครือข่าย
ภายในประเทศ พัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา ซึง่ เป็นเกษตรกรอาสาสมัครเป็ นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้ มูล ร่วมวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทีด่ นิ เรียนรูก้ ารใช้ขอ้ มูลเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรไปพัฒนาให้
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เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ กรมฯ ปรับวิธกี ารทํางานในการจัดทําแผนการใช้ท่ดี ินระดับตําบล โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) รวมทัง้ การพัฒนาทีด่ นิ เชิงพืน้ ทีอ่ ย่าง
เป็ นระบบ ได้แก่ การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการระดับลุ่มนํ้ า (เขตพัฒนาที่ดนิ )
นอกจากนี้กรมฯ ยังใช้หลักการ Smart Connection บูรณาการข้อมูลด้านดินและการใช้ท่ดี นิ จัดทําเป็ น
Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีจ่ าก 19 หน่ วยงาน จัดทําแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) เป็ นเครื่องมือ
แสดงผลข้อมูลเชิงภูมสิ ารสนเทศพร้อมระบบแนะนํ าผลการปรับเปลีย่ นเป็ นข้อมูลสนับสนุ น จูงใจ ทางเลือก
ให้เ กษตรกรสามารถเลือ กปรับ เปลี่ย นการผลิต สิน ค้า เกษตรตามต้ อ งการ รวมทัง้ ขับ เคลื่อ นโครงการ
ปรับ เปลี่ย นการผลิต พืช ในพื้น ที่ท่ีไ ม่ เ หมาะสมโดยร่ ว มจัด ทํ า แผนบูร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ขอ้ มูล Agri-map เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย นอกจากนัน้
หน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การแปรรูป การขนส่ง สามารถใช้ข้อมูล Agri-map ในการบริหาร
จัดการได้
มิ ติที่ 2 ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) กรมพัฒนาที่ดนิ นํ าหลัก
ั หาและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
Smart Service ด้ ว ยการปฏิ บ ั ติ ง านเชิ ง รุ ก แก้ ไ ขป ญ
ผ่านหลากหลายช่องทางทัง้ ติดต่อด้วยตนเอง สมาร์ทโฟน หรือเว็บไซต์ มีการปรับเปลีย่ นการให้บริการประชาชน
โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Web
Application และ Mobile Application ตัวอย่างเช่น บัตรดินดี (ID Din Dee) ดินออนไลน์ (บริการข้อมูลดิน
และการใช้ท่ดี นิ ) LDD On Farm (ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ท่ดี นิ เกษตรกรรายแปลง)
Ldd Land Info (ข้ อ มู ล สารสนเทศทรัพ ยากรดิ น รายจัง หวั ด ) LDD’s IM FARM (ฐานข้ อ มู ล จํ า ลอง
การเกษตรกรรม) คลิปเด็ดหมอดิน ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online โปรแกรมแหล่งนํ้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน โปรแกรมวัสดุ การเกษตร เป็ น ต้ น การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บ ริก ารแผนที่ต าม
พระราชบัญญัตอิ ํานวยความสะดวก และการลดภาระประชาชนโดยโปรแกรมวัสดุการเกษตรเพื่อยกเลิกสําเนา
เอกสารราชการ (No copy)
มิ ติ ที่ 3 ภาครัฐ ที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมัย (Smart & High Performance Government)
กรมพัฒนาที่ดนิ นํ าหลัก Smart Operation มาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและการบริหารจัดการ
องค์กร ได้แก่ การพัฒนานํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมสิ ารสนเทศ (GIS) สนับสนุ นปฏิบตั งิ านในรูปแบบของ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) เช่ น LDD Zoning ระบบ
Web Application Mobile Application และป ญ
ช่วยสนับสนุ นการทํางานของเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ สามารถพิมพ์แผนทีเ่ พื่อนํ าไปตรวจสอบกับพืน้ ทีจ่ ริง หากมี
การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ เจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว Agri-map online เป็ นเครือ่ งมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมสิ ารสนเทศพร้อมระบบแนะนําผล
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอํานวย
ความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้งานได้จากทุกทีท่ ุกเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เริม่ นํา AI มาใช้

83

เพื่อตอบคําถามแทนเจ้าหน้ าที่ผ่าน Chatbot “คุยกับหมอดิน” เป็ นต้น ในการบริหารจัดการองค์กรมีนโยบาย
ประหยัดทรัพยากรตามหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยนํ าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในระบบบริหาร
จัดการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ได้ แก่ ระบบบริหารจัดการประชุ ม
(e-Meeting/VDO Conference) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการลาอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบฐานข้อมูล
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจทิ ลั ระบบบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบรายงานแผน/การปฏิบตั งิ านฯ สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(DPIS) ไปรษณีย์ พด. (LDD Mail) เป็ นต้น นอกจากนี้กรมฯ ยังมุ่งเน้ นพัฒนาบุคลากรและผู้นําให้มคี วามรอบรู้
เป็ นนั กคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปญั หาที่ม ีความซับซ้อน
โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่ าง ๆ ได้แก่ การฝึ กอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
การกําหนด Career path ในตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการสํานัก/กอง การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ฯลฯ
ผลลัพ ธ์ จ ากการดํา เนิ นงาน การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาองค์ก ารสู่ ร ะบบราชการ 4.0 ส่ ง ผลให้
กรมพัฒ นาที่ด ิน บรรลุ ผ ลลัพ ธ์ใ นด้านต่ าง ๆ ดัง นี้ (1) ด้ า นการประเมิ นส่ ว นราชการตามมาตรการ
การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้คะแนนเฉลีย่ 96.25 ผลการประเมิน
“ระดับคุณภาพ” และผลงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของทุกองค์ประกอบ (2) ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม พบว่า ด้านเศรษฐกิจ คือ การอนุ รกั ษ์ ปรับปรุง และฟื้ นฟูดนิ การใช้ทด่ี นิ เหมาะสม
กับศักยภาพของดิน ก่อสร้างแหล่งนํ้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปญั หาภัยแล้ง ขาดแคลนนํ้ า
ทําการเกษตรในช่วงแล้ง การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ ให้เกษตรกร ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ผลผลิตมีคุณภาพดีขน้ึ และจําหน่ ายผลผลิตได้
ในราคาที่สู ง ส่ ง ผลให้ร ายได้เ งิน สดสุ ท ธิท างการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ย ต่ อ ครัว เรือ นในภาพรวม
ทัง้ ประเทศเพิ่ม ขึ้น เป็ น 74,483 บาท/ครัว เรือ น/ปี ด้านสัง คม คือ เกษตรกรมีชีว ิต ความเป็ น อยู่ท่ีด ีข้ึน
เกิดความภูมใิ จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน และด้านสิง่ แวดล้อม คือ จากการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรียล์ ดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปีละ
1 ล้านไร่ ทําให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลงโดยเฉลีย่ ร้อยละ 45.82 ส่งผลให้เกิด
ความปลอดภัย ด้ า นอาหารและสิ่ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ก รมยัง ส่ ง เสริม การรัก ษาสิ่ง แวดล้อ ม โดยลด
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 75,193 ไร่ เพื่อ
ป้องกันและลดปญั หาหมอกควันทีก่ ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือ (3) ด้านผู้รบั บริ การ
และประชาชน เกษตรกรที่ไ ด้รบั การส่ง เสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดนิ 609,207 ราย ผลประเมิน
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมพัฒนาทีด่ นิ คิดเป็ นร้อยละ 92.16 (4) ด้านการลด
ต้ น ทุ น จากนโยบายการประหยัด ทรัพ ยากร เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารงานและการปฏิบ ัติง าน
ดําเนิ นการปรับปรุง กระบวนหลัก และสนับสนุ น ใช้เ ทคโนโลยีด ิจทิ ลั ปรับปรุง กระบวนงาน พัฒนาระบบ
การเรียกใช้ขอ้ มูลผ่านแอพลิเคชันไม่
่ น้อยกว่า 9 แอพลิเคชัน่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน ลดต้นทุน
ลดระยะเวลา และขั น้ ตอน ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น จากการจัด ซื้ อ วั ส ดุ สํ า นั ก งานลดลงร้ อ ยละ 7.7 และ
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(5) ด้ านการเป็ นต้ นแบบ กรมพัฒนาที่ดนิ ได้รบั รางวัลจากหน่ วยงานภายนอก ระดับบุคคล ได้แก่ รางวัลเข็ม
พระพิรุ ณทองคํ า และโล่ ประกาศเชิดชู เ กีย รติม หาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และรางวัล ศิษ ย์เ ก่ า ดีเ ด่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับองค์กร ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ จากสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 5 รางวัล (สาขา
บริการภาครัฐ 2 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 3 รางวัล) และรางวัลสนับสนุ นนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ 1 รางวัล จากกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 โปรแกรมข้อมูลครุภณ
ั ฑ์และสิ่ งปลูกสร้างของกรมพัฒนาที่ดิน
หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กองคลั ง มี ห น้ า ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ควบคุมการจัดทําทะเบียน
คุ ม รหัส ครุ ภ ัณ ฑ์ใ นระบบ Online และสิน ทรัพ ย์ ใน
ระ บบ GFMIS ขอ งก รม พั ฒ นา ที่ ด ิ น พร้ อ ม ทั ้ง
ดําเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ข้อมูลในระบบ
ครุ ภ ัณ ฑ์ Online และสิน ทรัพ ย์ใ นระบบ GFMIS ให้
หน่ วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ดังนัน้ เพื่อให้การ
บริห ารจัดการสินทรัพ ย์ของกรมพัฒนาที่ดนิ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น กลุ่ ม
บริหารสินทรัพย์ กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ปลูกสร้าง โดยมี 3 โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล ครุ ภ ัณ ฑ์ Online เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเครือ ข่ า ย Internet
มีคุณสมบัติ ในด้านขอดูขอ้ มูลต่าง ๆ เกีย่ วกับทะเบียนทรัพย์สนิ และทะเบียนพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ระบบนี้ออกมา
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ สามารถเข้ามาเรียกดูขอ้ มูลได้ หรือสามารถค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้อย่างรวดเร็ว
2. โปรแกรมระบบบริหารครุภณ
ั ฑ์ต่ ํากว่าเกณฑ์ เป็ นระบบที่มกี ารพัฒนาเพื่อใช้จดั เก็บฐานข้อมูล
ครุภณ
ั ฑ์ต่ าํ กวาเกณฑ์ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ให้เป็ นระเบียบระบบมาตรฐาน
เดียวกัน ผ่านทาง internet สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว(โดยปี งบประมาณ 2563 เป็ นต้นไป
ครุภณ
ั ฑ์มูล ค่าตํ่ ากว่ า 10,000 บาท ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ต่ ํากว่าเกณฑ์ ตามแนวทางปฏิบตั ิท่กี รมบัญชีกลาง
กําหนด)
3. โปรแกรมฐานข้อมูลสิง่ ปลูกสร้าง ซึ่งหน่ วยงานต่าง ๆ มีสงิ่ ปลูกสร้างหลายประเภทที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแล ของสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต และสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ดังนัน้ เราจึงพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
และสิง่ ปลูกสร้างขึน้ เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสิง่ ปลูกสร้างของกรมพัฒนาทีด่ นิ ที่ได้รบั การบันทึก
จากผูใ้ ช้งาน ซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ และสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขตต่าง ๆ
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ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ทํ า ให้ ห น่ ว ยงาน มีก ารจัด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ครุ ภ ัณ ฑ์ แ ละสิ่ง ปลู ก สร้ า งของกรมพัฒ นาที่ด ิ น
ให้เป็ นระเบียบ และเป็ นระบบภายในมาตรฐานเดียวกัน ผ่านทางระบบสารสนเทศของหน่ วยงาน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาที่ดนิ สามารถเข้ามาเรียกดูขอ้ มูล หรือสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ผู้บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง และเจ้าหน้ าที่พสั ดุของ
หน่ วยงาน สามารถติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ปลูกสร้าง ผ่านทางระบบ internet ได้อย่าง
Online Real Time
ผลสําเร็จของงาน
1. ทําให้การจัดระบบควบคุมภายในสินทรัพย์ของกรมพัฒนาที่ดนิ เป็ นแนวทางเดียวกัน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถทําการค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงานเพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
3. เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่ ฝ่ายบริหารในการใช้ขอ้ มูลเพื่อการวางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล
ตลอดจนการตัดสินใจ
4. ทําให้ห น่ ว ยงานมีค วามพร้อ มและสามารถปรับตัว ให้ส นองตอบกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายผลต่อยอดการดําเนิ นงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มีการเปลีย่ นแปลง โยกย้ายเจ้าหน้าที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านบ่อยครัง้ จึงทําให้ไม่เข้าใจขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง
จึงสร้างกลุ่มไลน์ ขน้ึ เพื่อช่วยตอบปญั หาในภาพรวมและทําตัวอย่างมีภาพประกอบขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ใส่ไว้ในโน้ ต เพื่อให้ห น่ วยงานต่ าง ๆ นํ าไปประยุกต์ใช้ และลดการตอบปญั หาทีละหน่ ว ยงาน พร้อมทัง้
ปรับปรุงเว็บไซต์ของกองคลัง (กลุ่มบริหารสินทรัพย์) ให้มขี อ้ มูล ตัวอย่าง คู่มอื หนังสือเวียนและระเบียบ
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อลดปญั หาผู้ปฏิบตั งิ านไม่รบั ทราบข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางการปฏิบตั งิ าน ผู้ทม่ี า
ปฏิบตั ิงานใหม่ส ามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เ พิม่ เติมและนํ าไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานได้อ ย่าง
ถูกต้อง
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ส่วนที
่
4
ส่วนที่ 3

รางวัลผลสัมผลงานโดดเด่
ฤทธ์ ิ ของงานน
และการเชิดชูเกียรติ
 บุคคลและหน่วยงานดีเด่น
 รางวัลจากหน่วยงานภายนอก
 การเชิดชูเกียรติ

รางวัลผลสัมฤทธ์ ิ ของงาน

88

 บุคคลและหน่ วยงานดีเด่น
 การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดทําเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าดีเด่น
ระดับกรมฯ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กระบี่
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
ระดับเขต
นายปรุฬห์รศิ
มนปราณีต
นายหนู จนั ทร์
ศิรสิ ุวรรณ์
นางสาวทองสวย พบบุญ
นางสาวปญั จพร ตัง้ ศิร ิ
นายศราวุธ
ศิรลิ กั ณ์
นายชรินทร
ศิรแิ ก้ว
นางสาวประภัสสร เจริญไทย
นายบุญเดีย่ ว
บุญหมัน้
นางสาวจิราพร
ต่อปญั ญา
นางสาวสุภา
ออมจิตร
นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน
นางสาวสายใจ
หมืน่ ภักดี

สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สระบุร ี
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ฉะเชิงเทรา
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ บุรรี มั ย์
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ หนองคาย
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําพูน
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ น่ าน
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กําแพงเพชร
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ประจวบคีรขี นั ธ์
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กระบี่
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ตรัง

สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12

 ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่ วยงาน
รางวัลชนะเลิศ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
ระดับเขต
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร ี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชัยภูม ิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สกลนคร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําพูน
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ น่ าน
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุทยั ธานี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาญจนบุร ี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ภูเก็ต
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นราธิวาส
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
 คลิ ปวีดิโอผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่ วยงาน
รางวัลชนะเลิศ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
ระดับเขต
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร ี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชัยภูม ิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สกลนคร
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําพูน
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ น่ าน
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุทยั ธานี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาญจนบุร ี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ภูเก็ต
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นราธิวาส
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
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 รางวัลการประกวดคลิ ปวิ ดีโอสัน้ หัวข้อ“Stop Soil Erosion, Save our Future”
คลิปวีดโิ อสัน้ เรือ่ ง เกษตรอินทรีย์
รางวัลชนะเลิศ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
คลิปวีดโิ อสัน้ เรือ่ ง การปรับปรุงบํารุงดิน
รางวัลชนะเลิศ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
คลิปวีดโิ อสัน้ เรือ่ ง การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า
รางวัลชนะเลิศ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
 รางวัลสื่อการเรียนการสอนดีเด่น
กองเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
 รางวัลหมอดิ นอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
รางวัลชนะเลิศ
นายสุรยิ า
หงษ์ลอยวงษ์ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายนิวฒ
ั น์
เนตรทองคํา สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายขวัญชัย
แตงทอง
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชัยนาท
นายสุชาติ
เสน่ หา
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ฉะเชิงเทรา
นายเกียรติ
ประมูลศรี
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุรนิ ทร์
นายประดิษฐ์
ศิรธิ รรมจักร สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ขอนแก่น
นายสุรตั น์
รุกขรัตน์
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ลําพูน
นางแสงจันทร์ ปนั แก้ว
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พะเยา
นายสุนทร
สดใส
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิษณุโลก
นางม้วน
เกิดผล
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุโขทัย
นายประทิน
อ่อนน้อย
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาญจนบุร ี
นายสุนทร
ทิพย์ภกั ดี
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชุมพร

สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
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 รางวัลจากหน่ วยงานภายนอก
 รางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
ระดับดีเด่น สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สตูล สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
ผลงาน “การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรียบ์ นกระเบือ้ ง
ด้วยเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ ”
ระดับดี
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิษณุโลก สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
ผลงาน “ลดการชะล้างพังทลายของดินด้วยนาขัน้ บันได บ้านนํ้ าจวง
สู่การผลิตและบริโภคอย่างยังยื
่ น”
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ระดับดี
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กระบี่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
ผลงาน “ฟื้นฟูปฐพี…เกษตรวิถผี สมผสาน”
ระดับดี
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
ผลงาน “พลิกดินทราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขสู่ชุมชน”
ประเภทรางวัล ผูน้ ําหุน้ ส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
นายสุรยิ า สะมะแอ ผูใ้ หญ่บา้ นบาเลาะ
และศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาพิ กุ ล ทอง อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
ผลงาน “พลิกดินทราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้สร้างสุขสู่ชุมชน”
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 รางวัล หน่ วยงานต้ น แบบที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า ง
และพัฒนาให้ผใ้ ู ต้บงั คับบัญชามีวินัย และป้ องกันมิ ให้ผใ้ ู ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวิ นัย
กรมพัฒนาที่ดนิ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ
หน่ ว ยงานต้ น แบบ ร าง วั ล “ข้ าราช การจิ ต
สาธารณะ” ในหัวข้ อกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริยธรรมและการเสริ มสร้างวิ นัยข้าราชการ โดย
กรมพั ฒ นาที่ ด ิ น มี ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ที่ ม ี
พฤติ ก รรมในการบริห ารและการเป็ น ผู้ นํ า ที่ เ ป็ น
ต้นแบบที่ด ี กํากับดูแลผู้ใต้บงั คับบัญชาให้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามระเบียบวินัย โดยสอดแทรกหัวข้อวิชาที่
เกี่ยวข้องไว้ใ นการฝึ ก อบรมของเจ้าหน้ าที่ตลอดจน
ผูท้ าํ หน้าทีบ่ ริหาร
 รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิ กสําเนาเอกสารราชการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั
รางวัลการสนั บสนุ นนโยบายรัฐบาลตามโครงการ
ยกเลิ กสําเนาเอกสารราชการ จากพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Digital Government
Awards 2019 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
งานบริ ก ารในป จั จุ บ ั น ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ด ิ น
ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สํ า เนาทะเบียนบ้ านในทุ กจุ ดบริก ารของกรมพัฒนา
ทีด่ นิ ทัวประเทศ
่
เช่น บริการผลิตภัณฑ์จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง
ซุ ปเปอร์ พด. กล้า หญ้า แฝก เมล็ด พัน ธ์เ พื่อ การพัฒ นาที่ด ิน แผนที่แ ละข้อ มูล ทางแผนที่ วิเ คราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดิน และขอแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
 รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และหมอดิ นอาสาดีเด่น
สาขาการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
นายสุรยิ า หงส์ลอยวงษ์
หมอดินอาสาประจําหมูบ่ า้ น หมูท่ ่ี 5 ตําบลคํานํ้าสร้าง
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ยโสธร สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
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 การเชิดชูเกียรติ
 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิ น ณ อยุธยา
ตําแหน่ ง ผูอ้ ํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท Oklahoma City University
ผลงานดีเด่น
การมีส่วนผลักดันให้กรมพัฒนาทีด่ นิ ประสบความสําเร็จและมีบทบาทนํ าในเวทีระดับโลก ได้แก่
การเป็ น ประธานกลุ่ ม สมัช ชาความร่ ว มมือ ดิน แห่ ง เอเชีย (Asian Soil Partnership: ASP) ซึ่ ง
ประเทศไทยได้ร บั ความเห็น ชอบจากประเทศสมาชิก ในภู ม ิภ าคเอเชีย 24 ประเทศ ให้ดํ ารง
ตําแหน่ งประธานภูมภิ าคตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 และต่อเนื่องในวาระที่ 2 ตัง้ แต่ปี 2561 – 2564 และ
การประกาศให้วนั ที่ 5 ธันวาคมเป็ นวันดินโลก ซึ่งทัง้ สองผลงานเป็ นการสะท้อนถึงความสําเร็จ
ของประเทศไทยในเวทีระดับโลกในการเป็ นประเทศผูน้ ําด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยังยื
่ น
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 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นางสาวอริ ศรา พึ่งพา
ตําแหน่ ง ผูอ้ ํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานดีเด่น
ร่วมเป็ นทีมงานนํ าเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดนิ และระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ด ินเข้าร่ว ม Thai
CERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS) เพื่อเฝ้าระวังตรวจจับเหตุภยั คุกคามและ
ความผิดปกติของการใช้งาน Internet ทําให้ภยั คุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์ลดลงจาก 3,190 ครัง้
เหลือ 0 ครัง้ และเป็ น ทีม งานโครงการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ประชาชนของส่ ว นราชการและ
(Population Information Linkage Center) เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
โดยนําข้อมูลหมอดินอาสาทีจ่ ดั เก็บข้อมูลประจําตัวประชาชน 13 หลัก
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ส่วนที่ 5

ปฏิทินกิจกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน
 ปฏิทนิ กิจกรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตุลาคม 2561
วันที่

กิ จกรรม
12 พิธบี าํ เพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
13 พิธวี างพวงมาลาเพื่อร่วมถวายสักการะและถวายบังคมน้อมรําลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานที่
สวนหย่อมตัวยู
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร

 พฤศจิ กายน 2561
วันที่

กิ จกรรม
10 พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สถานที่
วัดมณีบรรพต
ตําบลระแหง
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
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 ธันวาคม 2561
วันที่
กิ จกรรม
5-7 มหกรรมวันดินโลก ปี 2561 จัดขึน้ ภายใต้หวั ข้อ
“Be the Solution to Soil Pollution”
“ร่วมคิด ร่วมทําแต่วนั นี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”

5 ธันวาคม 2561

- เปิดงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561
- การสัมมนานานาชาติหวั ข้อ
“Sufficiency Economy Philosophy : Path to SDGs”
- มอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2561

97
สถานที่
พิพธิ ภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
จังหวัดปทุมธานี

6 ธันวาคม 2561
- นิทรรศการ หัวข้อ “น้อมนํ าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น คืนชีวติ ให้แก่ดนิ คืนความสุขให้แก่เรา”
- การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

6

9

15

7 ธันวาคม 2561
- พิธเี ฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็ นประธาน
พิธเี ปิดศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการวิจยั ดินแห่งภูมภิ าคเอเชีย
ศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์
(Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA)
ดินและนํ้ า
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ั ่ กรยาน "Bike อุ่นไอรัก"
กิจกรรมปนจั
เส้นทางพระลาน
พระราชวังดุสติ –
สวนสุขภาพลัดโพธิ ์
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทง้ิ ไม่เท
วัดเบญจมบพิตร
ทุ่มทําความดี ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร
ดุสติ วนาราม
กรุงเทพมหานคร

 มกราคม 2562
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วันที่
กิ จกรรม
สถานที่
3 พิธที าํ บุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ กระทรวงเกษตร
พุทธศักราช 2562
และสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
4 ทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่
กรมพัฒนาทีด่ นิ
17 งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนํ้าแห่งรัตนโกสินทร์
พระลานพระราชวังดุสติ
และสนามเสือปา่
 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่
กิ จกรรม
14 พิธปี ระกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
กรมพัฒนาทีด่ นิ ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก
25 การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย
27

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน
แก่บุคลากรกรมพัฒนาทีด่ นิ

สถานที่
ลานตัวยู
กรมพัฒนาทีด่ นิ
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (สปท.)
ห้องประชุม
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ชัน้ 2 อาคาร 6 ชัน้

 มีนาคม 2562
วันที่
กิ จกรรม
21 การประชุมทบทวนทิศทาง กรมพัฒนาทีด่ นิ
ในช่วงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

สถานที่
ห้องประชุม
กรมพัฒนาทีด่ นิ ชัน้ 2
อาคาร 6 ชัน้
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 เมษายน 2562
วันที่
กิ จกรรม
1 งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี
9

พิธรี ดนํ้า และขอพรผูใ้ หญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11

พิธรี ดนํ้าขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจําปี 2562

27 งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปี 2562
"เกษตรอินทรีย์ ดินดีวถิ ไี ทย อาหารปลอดภัยสู่การเกษตรยังยื
่ น"
28 พิธเี ปิดงาน “CESRA Country Road Run” เพื่อสนับสนุ น
การดําเนินงานของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการวิจยั ดินแห่งภูมภิ าค
เอเชีย (CESRA) ในการสร้างและขยายเครือข่าย

สถานที่
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
สวนหย่อมตัวยู
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์ดนิ
และนํ้า อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์ดนิ
และนํ้า อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

 พฤษภาคม 2562
วันที่
กิ จกรรม
4 เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในการเสด็จพระราชดําเนินไป
ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

สถานที่
บริเวณหน้ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดําเนินนอก
กรุงเทพมหานคร
5 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในการพระราชพิธพี ระบรมราชาภิเษก พระทีน่ งอมริ
ั ่ นทร
วินิจฉัย
9 เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า สนามหลวง
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปยังพิธมี ณฑล
กรุงเทพมหานคร
ท้องสนามหลวง ในพระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจําปีพุทธศักราช 2562
23-24 วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ 56 ปี ภายใต้ช่อื งาน
กรมพัฒนาทีด่ นิ
“ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาทีด่ นิ ”
กิจกรรม
- การเปิดบ้าน “เยือนเหย้าชาวดิน”
- มอบรางวัลผลงานดีเด่น
- มอบทุนการศึกษามูลนิธพิ ฒ
ั นาทีด่ นิ สงเคราะห์ และทุนการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาทีด่ นิ จํากัด
- Kick off เปิดตัวบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
- นิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในด้านต่าง ๆ
- การเสวนา การระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อย
- การแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการ
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
- การประกวด “LDD’s Got Talent”
- กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสาวนาวิชาการ เรือ่ ง หยุดการชะล้าง
พังทลายของดิน ทํามาหากินได้ยงยื
ั ่ น Stop Soil Erosion,
Save Our Future
- การระดมสมอง/การเสวนากลุ่มย่อย แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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 มิ ถนุ ายน 2562
วันที่
กิ จกรรม
3 พิธที าํ บุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2562
13 พิธถี วายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
17

วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็ นทะเลทรายโลก
(World Day to Combat Desertification)
สํานักเลขาธิการอนุ สญ
ั ญาฯ ได้กําหนดหัวข้อของการรณรงค์
เรือ่ ง “Let’s grow the future together”

สถานที่
พระบรมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม
กรมพัฒนาทีด่ นิ 801
ชัน้ 8 อาคาร 8 ชัน้
ศูนย์วจิ ยั การอนุ รกั ษ์
ดินและนํ้ า
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

 กรกฎาคม 2562
วันที่
กิ จกรรม
12 ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 7

22
31

พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน
พิธเี ปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

สถานที่
โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออร์คดิ
จังหวัดขอนแก่น
ท้องสนามหลวง
โครงการเกษตรวิชญา
บ้านกองแหะ
ตําบลโปง่ แยง
อําเภอแม่รมิ
จังหวัดเชียงใหม่

102

 สิ งหาคม 2562
วันที่
กิ จกรรม
2 พิธเี ปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีเ่ ฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
18-20 การประชุมวิชาการกรมพัฒนาทีด่ นิ ปี 2562 ในหัวข้อ
“ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพฒ
ั นาทีด่ นิ ”

สถานที่
หอประชุม
อําเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่
รีสอร์ท เขาใหญ่
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

 กันยายน 2562
วันที่
กิ จกรรม
23 โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู
ดูแลเกษตรกรผูป้ ระสบภัย”

สถานที่
บริเวณโดมด้านหน้า
หอประชุมวิถอี สิ าน
ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ส่วนที่ 6

ทิศทางการดําเนินงาน

กรมพัฒนาที่ดิน
 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ นิ พ.ศ. 2560 - 2564
 การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และสร้างความปรองดองของกรมพัฒนาทีด่ นิ

แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564
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สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
https://bit.ly/2WJO22o หรือ QR CODE

วิสยั วทัิ สศยั น์ทัวิศสั น์วิสยั ทัศ

“

น์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์ อย่างยังยื
่ น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ

ประเด็นยุทธศาสตร

พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร
ยุ ว เกษตรกร หมอดิ น น้ อ ย
และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
พั ฒ นาที่ ดิ น สามารถนํ าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต า ม แ น ว
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ เป็ น
รากฐานในการดํารงชีว ิต และ
ยกระดั บ ศั ก ยภาพชุ ม ชนให้
เข้มแข็ง

สนับสนุนโครงการ
อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ
พัฒนาหมอดิ นอาสา
เกษตรกร และกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกร

”

เสริมสร้างพัฒนางานวิจยั ด้านการพัฒนาที่ดิน
และส่ ง เสริม เทคโนโลยี ด้ า นการพัฒ นาที่ดิ น
ให้เกิดเป็ นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนํ าไป
ถ่ายทอดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับเกษตรกร
พัฒนางานวิ จยั
และส่งเสริ มเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ ดิน
พัฒนาฐานข้อมูลดิ น
พร้อมทัง้ กําหนดเขต
การใช้ที่ดินที่ เหมาะสม

พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ดิ น โดยการ
สํ า รวจ วิเ คราะห์ และจํ า แนกดิน
เพือ่ กําหนดแผนการใช้ทด่ี นิ พร้อม
ทั ้ ง กํ า ห น ด เ ข ต ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น ที่
เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้าน
ต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ งและทัน สมัย
เพื่อ ให้เหมาะสมกับศัก ยภาพของ

พัฒนาองค์กรเพื่อให้ พัฒนาโครงสร้ างพื้ น ฐาน
เป็ นองค์กรที่ เป็ นเลิ ศ โดยการอนุ รกั ษ์ ดินและนํ้ า
ด้านการพัฒนาที่ ดิน การฟื้ นฟูปรับปรุงบํารุงดิ น

พัฒนาองค์กรเพื่อให้
เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นเลิศ
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ

พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นการพัฒ นาที่ดิน
โดยการอนุ ร ัก ษ์ ดิน และนํ้ า การฟื้ น ฟู ป รับ ปรุ ง
บํ า รุ ง ดิ น เพื่ อ ล ดต้ น ทุ น เพิ่ ม ผ ลผ ลิ ต ทาง
การเกษตร และสามารถใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ได้
อย่างยังยื
่ น

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดินด้วยการ
สํารวจจําแนกดิ น วิ เคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็ นระบบ

ประเด

1
6

5

พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็ นเลิ ศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน
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2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม

3
สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กบั
หมอดิ นอาสา เกษตรกร
และภาคีเครือข่าย

4

เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร
ด้านงานวิ จยั และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิ งนวัตกรรม
บริหารจัดการทรัพยากรดิ น
อย่างสมดุลและยั ่งยืน
ด้วยการฟื้ นฟูปรับปรุงดิ น
และอนุรกั ษ์ดินและนํ้า

ค่านิ ยมองค์กร (Share Value)
ค่านิ ยมองค์กร (Share Value) ของกรมพัฒนาที่

T

H

A

I

L

D

ระดับบบุบุคคคลคล(Individual)
(Individual)
ระดั
T : Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมัน่ ไว้วางใจซึง่ กันและกันในทุกระดับ
H : Happiness คนในองค์กรทํางานอย่างมีความสุข
A : Accomplishment คนในองค์กรทํางานได้ประสบผลสําเร็จ
I : Integration คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
L : Learning เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
D : Developing เป็ นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
D : Delighting เป็ นองค์กรแห่งความปิตยิ นิ ดี

D

การขับเคลื่อนการปฏิ รปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และสร้างความปรองดองของกรมพัฒนาที่ดิน
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รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 มาตรา 65 บัญ ญัติ ใ ห้ร ัฐ พึง จัด ให้ ม ี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็ นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการ
จัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยได้มกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ารจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 ขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และการตราพระราชบัญญัตแิ ผน
และขัน้ ตอนการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็ นแนวทางวิธกี ารจัดทําแผนและขัน้ ตอนในการดําเนินการ
ปฏิรปู ประเทศให้เป็ นฐานสําหรับการบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ม ี
การจําแนกแผนออกเป็ น 3 ระดับ (4 ธันวาคม 2560) ดังนี้
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้

แผนปฏิ รปู

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศ

และสังคมแห่งชาติ

แผน
ความมันคง
่

แผนแม่บทด้าน...

แผนพัฒนา...

แผนปฏิ บตั ิ การด้าน...

แผนอื่น ๆ

ปี 2562 กรมพัฒนาที่ดินมีก ารทบทวน และปรับบทบาทภารกิจให้ส อดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทุกมิตแิ ละแผนปฏิรปู ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เกิดความมันคง
่ ก้าวทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 เป็ นประเด็นหลักในการพัฒนา
ระบบราชการไทยที่มุ่งเน้ นให้หน่ วยงานกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานที่ตอบสนองความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างนวัตกรรมที่มุ่ งเน้ นประโยชน์ ของประชาชน รวมทัง้ ต้ องสามารถ
บูรณาการติดตาม และแก้ไขปญั หาได้ในทุกระดับ
จึงกําหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดนิ สู่เกษตร 4.0
ให้มกี ารผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการนํ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการผลิตด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ (SMART Agriculture) มาเป็ นกลไกสําคัญในการยกระดับ
สังคมเกษตรกรรมดัง้ เดิมไปสู่ส ัง คมเกษตรกรรมสมัยใหม่ห รือ เกษตร 4.0 มีเ ป้ าหมายสําคัญ สูง สุ ด
(Ultimate Goal) คื อ “เกษตรกรมี ก ารใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นได้ อ ย่ า งถูกต้ อ งและเหมาะสม ยังยื
่ น
บนพื้นฐานการเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม” โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงาน 3 ด้าน คือ
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1. การวางแผนและบริ หารดําเนิ นงานตามภารกิ จของกรมฯ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน
จากหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น (Back Office) ประกอบด้ว ย SMART LDD เป็ น การพัฒ นาองค์ก รสู่ ร ะบบ
ราชการ 4.0 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล SMART Growth Planning
เป็ นการบริหารแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงผลสัมฤทธิ ์ บริหารงบประมาณ ตรวจติดตามและสร้างความ
โปร่งใส SMART Officer เป็ นการบริห ารและพัฒนาทรัพ ยากรบุ ค คล พัฒนาบุ ค ลากรให้ทํางานแบบ
มืออาชีพและวางแผนกําลังคนให้สอดคล้องกับภาระงาน SMART Office เป็ นการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจทิ ลั และ SMART Farmer เป็ นการพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาและเกษตรกร

2. การพัฒ นางานวิ ช าการ งานวิ จ ยั เทคโนโลยี และนวัต กรรมด้ า นการพัฒ นาที่ ดิ น
ประกอบด้วยการพัฒนาฐานข้ อมูลเชิ งพื้นที่ เพื่อนํ าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการใช้ท่ดี นิ
ระดับชาติ ระดับจังหวัดจนถึงระดับตํ าบล โดยมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดการดินให้
สอดคล้องกับสภาพปญั หาของพืน้ ทีซ่ ง่ึ เทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้ าได้ผ่านการคิดค้นจากการพัฒนา
งานการวิ จยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่ าง ๆ และการพัฒนาข้อมูลในรูปแบบดิ จิทลั
และแอปพลิ เคชัน่ เพื่อเพิม่ ช่องทางการรับรู้ให้กบั เกษตรกรสําหรับนํ าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

3. การขับเคลื่ อ นงานพัฒ นาที่ ดิ นเชิ ง บูรณาการในระดับพื้ นที่ เป็ นการนํ านโยบายและ
แผนงาน/โครงการสู่การปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ จากแนวคิดการบูรณาการเชิงพืน้ ทีแ่ ละการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรประกอบด้ ว ย การบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมี
การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพื้นที่สําหรับใช้ในการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตจากพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมให้สามารถผลิตพืชได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ โดยบูรณาการ
จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่อ สนั บ สนุ นกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพของพื้น ที่แ ละความต้ อ งการ
ของเกษตรกร การบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรดิ น และนํ้ า เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ ป้ องกัน การชะล้ า ง
พัง ทลายของดิ น เป็ น รู ป แบบการบริห ารจัด การลุ่ ม นํ้ า เชิง ระบบ ครอบคลุ ม ทุ ก มิติแ บบองค์ ร วม
โดยกํ าหนดทิศ ทางจากสภาพปญั หาผ่ า นกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของชุ มชน การขับเคลื่ อนเกษตร
อิ นทรี ย์โดยการถ่ ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ด ินให้ก ับกลุ่ มเกษตรกร พัฒนากลุ่ มเกษตรกรสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (PGS) จัดทําเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
และสนับสนุ นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ (SMART Agriculture) ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบ
ดิจทิ ลั และแอปพลิเคชันเพื่อถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรสู่การปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรมพัฒ นาที่ด ิน มีก ารขับ เคลื่อ นแผนงาน โครงการสู่ ก ารปฏิบ ัติ โดยการกํ า หนดรูป แบบ
การเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแผนงาน โครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวนทัง้ สิ้น 30 โครงการ มีการสอดรับในการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุ นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้แ ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 6 แผนแม่บทฯ ซึ่ง ทัง้ หมดจะสะท้อนเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังภาพ
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. 2562 กํ า หนดการ
รายงานผลการดําเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้ ว ยระบบติ ดตามและประเมิ นผล
แห่ ง ชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and Country
Reform : eMENSCR)
องค์ประกอบ ระบบ eMENSCR

การรายงานผลการดําเนิ นงาน ต้องรายงานผลการดําเนินการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ ์
ปญั หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเข้าระบบให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันหลังสิน้ ไตรมาส
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการระบบ eMENSCR
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คณะผู้จดั ทํา
ที่ปรึกษา
นางสาวเบญจพร
นางสาวภัทราภรณ์
นายสถาพร
นายถวิล

ชาครานนท์
โสเจยยะ
ใจอารีย์
มังนุ
่ ้ย

อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านบริหาร
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านวิชาการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านปฏิบตั กิ าร

บ่วงนาวา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
งามสม
ชะดี
จงดี
พฤกษกลํามาศ
ทัศนานุกุลกิจ
ถนอมสุข
ดุสติ
ฤทธิ ์พริง้
อัตเจตะนะ
บุญสังข์

นางอรอุมา
นางสาวสุนนั ท์
นางสาวพยัตติกา
นางสาววิไลพร
นางเพ็ญศรี
นางสาวธัมญลักษณ์
นางสาววารุณี
นางสาวจันจิรา
นายกีรติกร
นางสาวสิรกิ ุล
นางสาวศรีมณี

คณะบรรณาธิการ
นางสาวพรรณพิศ
นางกรียาภรณ์
นายวิศษิ ฐ์
นายปรเมศร์
นางสุมลมาลย์
นางสาวมณทิรา
นายกฤษฎา
นางสาวกุลนรี
นายธีรทรัพย์
นายภัทร
นางสาวสุมาลี
นายทัศน์พล

สรรพสิทธิ ์โยธิน
ไวยพาลี
พลสระคู
น้อยบุร ี
กลางทัพ
เสือคง
ก้อนทอง
สุทะธง
ฤทธิเกรียง
ศิรพิ รกุลทรัพย์
นิลพิทกั ษ์

ช่างภาพ
นายกฤษชภณ
นางสาวรจน์รพี

วัฒนานุ กจิ
พุกชาญค้า

ออกแบบ
นายณัฐพล

ทรงศิรเิ ลิศ
จัดทําโดย :
กองแผนงาน
กรมพัฒนาทีด่ นิ

