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8 ผูบ้ริหาร 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

1 2 3 4 

1 

 
นางสาวเบญจพร  ชาครานนท ์

อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

2 นางสาวภทัราภรณ์  โสเจยยะ 

รองอธบิดดีา้นบรหิาร 

3 นายสถาพร  ใจอารยี ์

รองอธบิดดีา้นวชิาการ 

4 นายถวลิ  มัง่นุ้ย 

รองอธบิดดีา้นปฏบิตักิาร 



 
 

9 โครงสร้างกรมพฒันาท่ีดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองคลงั 

สาํนักงาน 

เลขานุการกรม 

กองแผนงาน 

ศนูยเ์ทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

กลุ่ม 

ตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่ม 

พฒันาระบบรหิาร 

 

รองอธิบดีด้านบริหาร รองอธิบดีด้านวิชาการ รองอธิบดีด้านปฏิบติัการ 

ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

สาํนักงานพฒันาท่ีดิน 

เขต 1-12 

สถานีพฒันาท่ีดิน 

77 จงัหวดั 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

กองวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน 

สาํนักวิทยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาท่ีดิน 

สาํนักเทคโนโลยีการสาํรวจและทาํแผนท่ี 

อธิบดี 

สาํนักวิศวกรรมเพื่อการพฒันาท่ีดิน 

กองสาํรวจดินและวิจยัทรพัยากรดิน 

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 



 
 

10 ข้อมูลบคุลากร 
ณ 30 กนัยายน 2562  

 

การเปรียบเทียบอตัรากาํลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562  
 

 
 

รายช่ือผู้อาํนวยการกอง สาํนัก กลุ่ม ฝ่าย สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต (สพข.)  

สถานีพฒันาท่ีดิน (สพด.) และผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/ 

WEB_AUD/index.htm 

 0-2579-2529 

น.ส.ปภาดา   ฟูรงัษโีรจน์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 087-7137129 

     

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/ 

web_adg/index.html 

 0-2579-7740 

น.ส.วเิศษลกัษณ์ พงษ์จนัทร ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 087-1011587 

    

สาํนักงานเลขานุการกรม   http://ofs101.ldd.go.th/Default.asp  0-2562-0732 

นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม  089-9231723, 081-6434462 

นายพรีวฒัน์  กุญจร ผูอ้ํานวยการกลุ่มสารบรรณ 

นายบญัฑติ  จนัทรตัน์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มนิตกิาร 

นายไพศาล  ดุลยพชัร ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานพพิธิภณัฑด์นิ 

นายพจน์  วจินิตโสภณ ผูอ้ํานวยการกลุ่มเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์

นายพรีฉตัร  ทองมารตัน์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ 

นายไชยวฒัน์  เวสารชัตระกูล ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 
 

 1,441  
 1,535  

 1,438   1,409  

 1,224   1,241   1,240   1,230  

764 682 613 546 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลกูจ้างประจาํ 

http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/WEB_AUD/index.htm
http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/WEB_AUD/index.htm
http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/web_adg/index.html
http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/web_adg/index.html
http://ofs101.ldd.go.th/Default.asp


 
 

11 
กองคลงั http://fid101.ldd.go.th  0-2579-8517 

นางกญัญาภคั  ทองจนัทร ์ ผูอ้ํานวยการกองคลงั 061-5459535 

นางชไมภรณ์ โสภณหริญัรกัษ ์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป  

นางชวลยี ์ เทพเสน ผูอ้ํานวยการกลุ่มการเงนิ 

น.ส.จารณิ ี กรรขาํ ผูอ้ํานวยการกลุ่มงบประมาณ 

นางธนภร  ฉิมพดั ผูอ้ํานวยการกลุ่มบญัช ี

น.ส.พรวภิา เอนกสมัพนัธ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มตรวจสอบใบสาํคญั 

น.ส.ดารณี  สุภาพถอ้ย ผูอ้ํานวยการกลุ่มบรหิารสนิทรพัย ์

-(ว่าง)-  ผูอ้ํานวยการกลุ่มพสัดุ 

-(ว่าง)-  ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาระบบงานคลงั 

กองการเจ้าหน้าท่ี http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html  0-2941-2142 

นางปวณีา   แสงเดอืน ผูอ้ํานวยการกองการเจา้หน้าที ่ 081-9240091 

นางนิตา  อยูอ่่อน หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.ชนิดา  พลายจัน่ ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาระบบงานและอตัรากําลงั 

นายธนทั   จิว๋วเิศษ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 

นางกติยิา   มงคลเกตุ ผูอ้ํานวยการกลุ่มทะเบยีนประวตัแิละบาํเหน็จความชอบ 

นายวชิยั  มณวีงษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสวสัดกิารและเจา้หน้าทีส่มัพนัธ ์

นางมาลนีิ  คุณะดลิก จาํปาทอง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวนิัย 

นางจติตนนัท ์ ตามสมคัร ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาบุคคล 

น.ส.กมลพร บุญศริ ิ ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม 

กองแผนงาน http://pld101.ldd.go.th  0-2579-0972 

น.ส.พรรณพศิ  บ่วงนาวา ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน 081-9331289 

นางเพญ็ศร ี กลางทพั หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นางกรยีาภรณ์            เทพหสัดนิ ณ อยธุยา ผูอ้ํานวยการกลุ่มแผนงานความรว่มมอืกบัต่างประเทศ 

นายปรเมศร ์ ชะด ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มแผนงาน 

น.ส.สุนันท ์ ไวยพาล ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มตดิตามและประเมนิผล 

นายวศิษิฐ ์ งามสม ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้น 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

น.ส.ฉววีรรณ  พฒันพงษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มโครงการพเิศษ 

น.ส.วไิลพร  น้อยบุร ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มระบบงานวจิยั 

น.ส.พยตัตกิา  พลสระค ู ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาระบบมาตรฐานงาน 

นางสุมลมาลย ์ จงด ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มประสานงานโครงการ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

   

http://fid101.ldd.go.th/
http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html
http://pld101.ldd.go.th/


 
 

12 
ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/ 

index.html 

 0-2941-2131 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผูอ้ํานวยการศูนยเ์ทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

081-7326261  

081-6158725 

นางสุกญัญา  กสกิรณ์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.ฐติพิร  วรีะประสทิธิ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหแ์ละวางระบบขอ้มลู 

นางดวงดอม  กําเนิดทรพัย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

น.ส.อรศิรา พึง่พา ผูอ้ํานวยการกลุ่มระบบเครอืขา่ยและคอมพวิเตอร ์

นางวราภรณ์  อนิทรท์พิย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มระบบภูมสิารสนเทศ 

   

สาํนักเทคโนโลยี 

การสาํรวจและทาํแผนท่ี 

http://osm.ldd.go.th/home.php  0-2579-0934 

นายสมโสถติ ์ ดาํเนินงาม ผูอ้ํานวยการสาํนกัเทคโนโลย ี

การสาํรวจและทาํแผนที ่

081-3283106 

นางพรฤทยั  ทองศลิป์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายมณฑล  สุรยิาประสทิธิ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารสาํรวจ 

และทาํแผนที ่

ว่าที ่ร.ต.หญงิอรณุวตรฐี ์   อิม่สมบตั ิ                ผูอ้ํานวยการกลุ่มจดัการและบรกิารแผนที ่

และขอ้มลูทางแผนที ่

น.ส.ศริพิรรณ  ทมิทบั ผูอ้ํานวยการกลุ่มจาํแนกประเภททีด่นิ 

นางสุรรีตัน์  อุดมบุณยลกัษณ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที ่1 

น.ส.สุดาวรรณ  ไวยเจรญิ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที ่2 

ว่าที ่ร.ต.อคัรศติ  นโรปการณ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที ่3 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/index.html
http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/index.html
http://osm.ldd.go.th/home.php


 
 

13 
กองวิจยัและพฒันา 

การจดัการท่ีดิน 

http://ord101.ldd.go.th/home.aspx 

 

0-2579-1753 

นายสุจนิต ์ นิลประดบัแกว้ ผูอ้ํานวยการกองวจิยัและพฒันา 

การจดัการทีด่นิ 

086-459276 

นางนวรตัน์  จนัทรพทิกัษ์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายเชฏฐรจุ  จนัทรแ์ปลง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการดนิเคม็ 

น.ส.รตกิร  ณ ลาํปาง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว 

นายสุรนิทร ์ ไวยเจรญิ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการดนิเสื่อมโทรม 

นายอรรณพ  พุทธโส ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

นายบวร  บวัขาว ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการปรบัปรงุบํารงุดนิ 

นางอโนชา  เทพสุภรณ์กุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการใชป้ระโยชน์หญา้แฝก  

ในการจดัการดนิ 

นายยทุธศาสตร ์ อนุรกัตพินัธุ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการบรรเทาภาวะโลกรอ้น 

ทางการเกษตร 

นายทวแีสง  พลูพุฒ ผูอ้ํานวยการศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา  

อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

-(ว่าง)-  ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาหมอดนิอาสาและบรหิาร

จดัการเครอืข่าย 

   

สาํนักวิทยาศาสตร ์

เพ่ือการพฒันาท่ีดิน 

http://www1.ldd.go.th/underconstruct/ 

index.html 

  0-2561-3167 

น.ส.สุมติรา  วฒันา ผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยาศาสตร ์

เพื่อการพฒันาทีด่นิ 

094-1519163 

นางพชัรนิทร ์ ทะวงษ์ศร ี หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายววิฒัน์   สวยสม ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัเคมดีนิ 

นายสุรเชษฐ ์  นาราภทัร ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยักายภาพดนิ 

นางจฑุารตัน์   ยิม้ฉลวย ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัสิง่แวดลอ้มดนิ 

น.ส.สุภลกัษณ์   พฆนักุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัแร่และจลุสณัฐานดนิ 

น.ส.หทยัรตัน์  พชิยัณรงค ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะห ์วจิยั พชื ปุ๋ ย และสิง่ปรบัปรุงดนิ 

นายจริาวุฒ ิ เวยีงวงษ์งาม ผูอ้ํานวยการกลุ่มมาตรฐานและพฒันาระบบการวเิคราะหด์นิ 

น.ส.จุฑามาศ   ไกรเพิม่ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวทิยบรกิาร 

   

http://ord101.ldd.go.th/home.aspx
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14 
สาํนักวิศวกรรม 

เพ่ือการพฒันาท่ีดิน 

http://www1.ldd.go.th/web_egd/ 

MainPage.html  

0-2941-2228 

นายอุดม  วภิาสไพสฐิ ผูอ้ํานวยการสาํนกัวศิวกรรม 

เพื่อการพฒันาทีด่นิ 

092-2616187 

นางพริยิาพร  ศรมีงคล หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายวรญั� ู บวัขาว ผูอ้ํานวยการกลุ่มวศิวกรรมและเทคโนโลย ี

นายสะครษิฐ ์ ไพชยนต์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสถาปตัยกรรมและภูมสิถาปตัยกรรม 

นายธนากร  นาเชยีงใต ้ ผูอ้ํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสาํรวจออกแบบการพฒันาทีด่นิ

ดา้นวศิวกรรม 

นายภวูไนย  กติตสิุวรรณกุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางโครงการ 

นายชยัวฒัน์  จะวเิสน ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที ่1 

น.ส.อุดมลกัษณ์  อนิทรกําแหง ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที ่2 

นายจกัรกฤษณ์  มใิย ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที ่3 

นายศรวทิย ์ วรรธนะสาร ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที ่4 

นายญาณเดช  พรมดงมนั ผูอ้ํานวยการกลุ่มเครือ่งกล 

     

กองสาํรวจดิน 

และวิจยัทรพัยากรดิน 

http://oss101.ldd.go.th/soilr/main.html 

 

0-2579-1192 

นายสถริะ  อุดมศร ี ผูอ้ํานวยการกองสาํรวจดนิและวจิยั 

ทรพัยากรดนิ 

086-7924445 

นางวลัจรยี ์ ระมัน่ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.กรรณกิาร ์ หอมยามเยน็ ผูอ้ํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสาํรวจจาํแนกดนิ 

น.ส.รวมพร  มลูจนัทร ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวนิิจฉยัคุณภาพและกําลงัผลติของดนิ 

นายจตุรงค ์ ละออพนัธส์กุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจจาํแนกดนิ 

นางวรวรรณ  ละออพนัธส์กุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มพฒันาและประยกุตใ์ชร้ะบบฐานขอ้มลูดนิ 

-(ว่าง)-  ผูอ้ํานวยการกลุ่มศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์ทรพัยากรดนิ 

     
 

 

 

 

  

 

http://www1.ldd.go.th/web_egd/MainPage.html
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15 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน http://180.180.244.229/osb/ 

Index.htm?mode=index 

 0-2941-1565 

น.ส.ฉววีรรณ  เหลอืงวุฒโิรจน์ ผูอ้ํานวยการกองเทคโนโลย ี

ชวีภาพทางดนิ 

084-4398399 

นางอนงค ์ ไลเ้ลศิ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.พกุิล   เกตุชาญวทิย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ 

เพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ 

น.ส.สุมาล ี กลางสุข ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการอนิทรยีวตัถุ 

นางจนัจริา   แสงสเีหลอืง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพจลุนิทรยี์

จดัการมลพษิทางดนิและน้ํา 

น.ส.พมิพธ์ดิา   เรอืงไพศาล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 

และเกบ็รกัษาจลุนิทรยี ์

   

กองนโยบาย 

และแผนการใช้ท่ีดิน 

http://webapp.ldd.go.th/lpd/  0-2579-1107 

นายสมศกัดิ ์ สุขจนัทร ์ ผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผน 

การใชท้ีด่นิ 

081-3921215 

นางมนิตรา  ตรยัรตันพนัธ ์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายสมศกัดิ ์ แจง้เพยีร ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหส์ภาพการใชท้ีด่นิ 

นายนนัทพล หนองหารพทิกัษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใชท้ีด่นิ 

น.ส.พมิพลิยั  นวลละออง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการจดัการทีด่นิในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

ทางการเกษตร 

น.ส.นงนภสั  ประสทิธิว์ฒันชยั ผูอ้ํานวยการกลุ่มเศรษฐกจิทีด่นิทางการเกษตร 

นางผกาฟ้า  ศรจรสัสุวรรณ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่่มน้ํา 
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16 
ผูเ้ช่ียวชาญส่วนกลาง   

นางไพจติร  ชยัสทิธิ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเศรษฐกจิทีด่นิ 

นายกติตนิันท ์ วรอนุวฒันกุล ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายโสฬส  แซ่ลิม้ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นบาํรงุดนิดว้ยอนิทรยีวตัถุ 

นางจฬุาลกัษณ์  สุทธริอด ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสํารวจการใชท้ีด่นิดว้ยเทคโนโลยรีะยะไกล 

นายไพรชั  พงษ์วเิชยีร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปรบัปรุงดนิเคม็ 

นายยทุธศาสตร ์ อนุรกัตพินัธุ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

นายปราโมทย ์ แยม้คลี ่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการความเสื่อมโทรมของดนิ 

น.ส.บรรเจดิลกัษณ์  จนิตฤทธิ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปรบัปรุงดนิเปรีย้ว 

นางอรอุมา  สรรพสทิธิโ์ยธนิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบายและยทุธศาสตร ์

นางจนัทรเ์พญ็  ลาภจติร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารสนเทศ 

นายรตันชาต ิ ช่วยบุดดา ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวเิคราะหว์จิยัดนิทางเคม ี

จ.ส.อ.ราชวลัย ์ กนัภยั ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสํารวจและทาํแผนทีภ่าพถ่าย 

นายอธัยะ  พนิจงสกุลดษิฐ ์ ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวนิิจฉยัคุณภาพและกําลงัผลติ 

ของดนิ 

นางนิสา  มแีสง ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการดนิดว้ยระบบพชื 

น.ส.ชนิดา  จรญัวรพรรณ ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวเิคราะหว์จิยัดนิทางกายภาพ 

นางมาลนีิ                คุณดลิก จาํปาทอง ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

นางนวลจนัทร ์ ชะบา ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ 

-(ว่าง)-  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสํารวจและจาํแนกดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
ผูเ้ช่ียวชาญส่วนภมิูภาค   

นางมทัธนา  ชยัมหาวนั ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 

น.ส.นฤมล  หวะสุวรรณ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

น.ส.เสาวนีย ์ ประจนัศร ี ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 

นายยทุธสงค ์ นามสาย ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

นางปราณ ี สหีบณัฑ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

นายกานต ์ ไตรโสภณ ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นพฒันาทีด่นิบนพืน้ทีส่งู  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

นางสุธารา  ยนิดรีส ทาํหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

นายศรญัณุพงศ ์ ชยัวฒันกุล ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

นายเมธนิ  ศริวิงศ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

นายอาทติย ์ ศุขเกษม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

นางกุลวด ี สุทธาวาส ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

นายพบชาย  สวสัด ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

นางอุษา  ศรใีส ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

 

 

 

 

 



 
 

18 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 1 

จงัหวดัปทุมธานี 

http://r01.ldd.go.th/th2/  0-2577-3371 

นายประเสรฐิ  เทพนรประไพ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 081-9071276 

นางอารรีตัน์  สคีลา้ย หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายสรุชยั  สวุรรณชาต ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ 

-(ว่าง)-  ผูอ้าํนวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายมูห้ะหมดัยะเอส  เล๊าะยอ ผูอ้าํนวยการกลุ่มสาํรวจเพือ่ทาํแผนที ่

น.ส.กญัจน์รชัต ์ ลชติาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายวชัระ  สงิหโ์ตทอง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิปทมุธาน ี

นายไลซนัต ์ ตัง้ภมู ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครนายก 

นายชวพล  ออ่นเรอืง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิลพบุร ี

นางอษุา  อตุสาหกลุ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครปฐม 

นายศกัดา  จนัทรแ์กว้ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสระบุร ี

นายวนัชยั  วงษา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสพุรรณบรุ ี

นายวญิ� ู เสมยีนรมัย ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชยันาท 

นายวชิยั  ทองขาว ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอา่งทอง 

นายพนิิจ  งาเนียม ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินนทบุร ี

นายประชา  ตามสมคัร ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสงิหบ์ุร ี

นายพษิณุ  ทรพัยส์ทุธ ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพระนครศรอียธุยา 

นายคาํนึง  แสงขาํ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมทุรปราการ 

นายชยัชนะ  บวัชมุ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกรงุเทพมหานคร 
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19 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 2 

จงัหวดัชลบุร ี

http://r02.ldd.go.th  0-3835-1409 

นายโชตนินัท ์ เทีย่งสายสกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 081-8656553 

-(ว่าง)-  หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.วลญัดรรชน์  เอีย่มวรการ ผูอ้าํนวยการกลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ 

นายนินนาท  พฒันวงศส์นุทร ผูอ้าํนวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายฤทธริงค ์ หลอดกระโทก ผูอ้าํนวยการกลุ่มสาํรวจเพือ่ทาํแผนที ่

นางนฤมล  ผอ่งอกัษร ผูอ้าํนวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

-(ว่าง)-  ผูอ้ํานวยการศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้น 

นายวริธุ  คงเมอืง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชลบรุ ี

นายพศิทุธิ ์ มกิาศ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสระแกว้ 

น.ส.เกษร  จาํปา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิฉะเชงิเทรา 

นายทนง  กนะกาศยั ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิระยอง 

นายปรชีา  โหนแหยม ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิจนัทบุร ี

นายนิรนัดร  ทงัสฤด ี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิตราด 

นายไพบลูย ์ จนัทะอทุยั ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิปราจนีบุร ี

   

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา 

http://r03.ldd.go.th  0-4437-1432 

นายศรจติร  ศรณีรงค ์ ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 081-2669520 

น.ส.ธญัญรตัน์  เอกอศัดร หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายจกัรพนัธ ์ เภาสระค ู ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

น.ส.สยาม  ไชยทพิย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายอุดม  ศรกีนัชยั ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

น.ส.มณฑาทพิย ์ สงวนรกัษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายสุวฒัน์  ธาตุทะนะ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นินครราชสมีา 

นายสรรเสรญิ  เจรญิศริ ิ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิบุรรีมัย ์

นายสทิธชิยั  โคตรมา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิชยัภูม ิ

นางป่ินเพชร  ดลีอ้ม ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุรนิทร ์
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20 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 4 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

http://r04.ldd.go.th/homer04  0-4531-1669 

นายชาตชิาย  ประสาระวนั ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 086-8559674 

น.ส.นุสรา  ทา้วแกว้ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.สุวรรณภา  บุญจงรกัษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายเกรยีงไกร  อิม่สมโภช ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายสนิธพิงษ์  เพยีรงเูหลอืม ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

น.ส.ภคัจริา  หนูมโน ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายพนัมหา  ทองบ่อ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุบลราชธานี 

นายบุญส่ง  ชื่นตา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นินครพนม 

นายอรรถวุฒ ิ กรงุแสนเมอืง ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิรอ้ยเอด็ 

นายบุญถม  กุมพล ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิยโสธร 

น.ส.ปณตพร  คณูพนัธ ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิศรสีะเกษ 

นายอธวิฒัน์             สทิธภิญิญาพฒัน์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร 

นายคมกรชิ  จนิดามณ ี ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิอํานาจเจรญิ 

   

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 5 

จงัหวดัขอนแก่น 

http://r05.ldd.go.th/  0-4324-6667 

นายก่อเกยีรต ิ จนัทรพ์ึง่สุข ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 081-8617778 

นางรมัภาวด ี ไชยสงค ์ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นางพรพนา  โพธนิาม ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายชุมพร  ศาสตราวาหะ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายพทิกัษ์พงษ ์ ธรีะวงศ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นางสมพร  โจดโจน ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

น.ส.พรพไิลย ์ ห่านตระกูล ผูอ้ํานวยการกลุ่มผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด 

นางนงนุช  ศรพีุ่ม ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิขอนแก่น 

นายสุทธดิล  วงษ์จนัฬา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุดรธานี 

นายชเูกยีรต ิ คาํโสภา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิมหาสารคาม 

น.ส.นุชจร ี กองพลพรหม ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิหนองคาย 

นายวริตัน์  แสงแกว้ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิกาฬสนิธุ ์

นายกติต ิ ไชยนิมติร ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสกลนคร 

นายอดุลย ์ ศรสีุพรรณ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิหนองบวัลาํภู 

นายเกรยีงไกร  ไชยโพธิ ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิบงึกาฬ 
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21 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 6 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

http://r06.ldd.go.th/ 

index2.html  

0-5312-1176 

นายถาวร  มชียั ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 085-6824480 

นางพชัรนิทร ์ ศุขอรา่ม หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.จไุรพร  แกว้ทพิย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

น.ส.วชัรนิทร ์ พลราชม ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายสุรนิทร ์ ชา้งคาํ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นางวรางคณา  สงวนพงษ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร ผูอ้ํานวยการศูนยป์ฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนือ 

นายธรีร์รฐั  ไชยเทพ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิเชยีงใหม ่

นายสงวน  พรมชาวนา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิแมฮ่่องสอน 

นางสุพตัรา  บุรรีตัน์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํพนู 

นายสุชาต ิ เหรยีญทอง ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง 

   

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 7 

จงัหวดัน่าน 

http://r07.ldd.go.th/Web/ 

R07.html  

0-54771588 

นายประศาสน์  สุทธารกัษ์ ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 081-9349750 

น.ส.อาภสิญา  รตันะ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายสนิท  อนิทะชยั ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายอรรถพนัธ ์ ศรศุีภโอฬาร ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

พลฯ สมคัรเบญจพล  มัน่เหมาะ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นายธนา  สมบตัทิฬัห ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายนครนิทร ์ ชมภู ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิน่าน 

นายสนอง  คาํสองส ี ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิเชยีงราย 

นายเทวนิทร ์ รวมสุขนิรนัดร ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิแพร่ 

นายพทิโยธร  ไวทยาวฒัน์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิพะเยา 
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22 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 8

จงัหวดัพษิณุโลก 

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

 0-5532-1259 

นายนิพนธ ์ อุดปวง ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 081-7844488 

097-9278399 

นางสถาพร  เตยีวตระกูล หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายชาญ  คาํใส ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายสุชาต ิ ยอดกุศล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายพทิกัษ์  โพธิศ์ร ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

น.ส.กฤษลดา  ประทุมสริ ิ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายเอนก  ดพีรมกุล ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิพษิณุโลก 

นายสมบูรณ์  ธจินัทร ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิเพชรบรูณ์ 

นายพฒันา  อภญิดา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุตรดติถ ์

นายวญิ� ู เจก็ชื่น ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิเลย 

นายวลัลพ  พงษ์ราศร ี ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิพจิติร 

     

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 9 

จงัหวดันครสวรรค ์

http://r09.ldd.go.th/Y60R09  0-5688-1245 

นายศรศีกัดิ ์ ธานี ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 081-7804603 

092-2798034 

น.ส.อณศิา  แสงนิศาชล หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.ชนิษฎา  พนัธุเ์มอืง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายจตุรงค ์ เพชรสุทธิ ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายประดษิฐ ์ วรยศกุลไชย ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

น.ส.วรรณพร  พลแสง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายฐกร  กลิน่จาํปา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นินครสวรรค ์

นายวโิรจน์  บรรเจดิฤทธิ ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิตาก 

นายณตัชากร กณัฑก์ฤชกรณ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิกําแพงเพชร 

นายตระกูล  นามโลมา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุทยัธานี 

นางสําราญ  แสนศลิา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุโขทยั 

     
 

 

  

http://r08.ldd.go.th/index.html
http://r08.ldd.go.th/index.html
http://r09.ldd.go.th/Y60R09
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สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 10 

จงัหวดัราชบุร ี

http://r10.ldd.go.th/ 

indexhome.php 

 0-3232-0931 

นายอนุวชัร  โพธนิาม ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 098-5525196 

นางพรรทภิา  น้อมนิล หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายธนชักฤต  กลิน่หวล ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายปฏพิล  ผลงาม ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นายถวลิ  หน่อคาํ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นางรจุสิา  บุญประสทิธิพ์ร ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายอนุรกัษ์  บวัคลีค่ลาย ผูอ้ํานวยการศูนยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟูทีด่นิเสื่อมโทรมเขาชะงุม้ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

นายชาครติ อนินะระ ผูอ้ํานวยการศูนยป์ฏบิตักิารโครงการจดัการพฒันาทีด่นิ 

ตามพระราชประสงค ์(หนองพลบั – กลดัหลวง) 

น.ส.กฤษณา  ทวิาตร ี ผูอ้ํานวยการศูนยป์ฏบิตักิารจดัการทีด่นิ ชยัพฒันา-แมฟ้่าหลวง 

นายประสทิธิ ์ สงนุ้ย ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิราชบุร ี

นายเจษฎา  สาระ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิเพชรบุร ี

นายสากล  ณ ฤทธิ ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิกาญจนบุร ี

นายวโิรจน์  ชชู่วย ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมุทรสาคร 

นายสะอาด  บุตรเลก็ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์

นายผดุงศกัดิ ์ เฉลมิชาต ิ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมุทรสงคราม 

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 11 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

http://r11.ldd.go.th/r11/  0-7731-1110 

นายภญิโญ  สุวรรณชนะ ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 089-5549193 

นางภทัยา  เมอืงแกว้ หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

น.ส.บงกชกรณ์  อาณานุการ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นางเจตณ ี บวัเผยีน ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายขจร  ฤกษ์ด ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นางแฉลม้  พริม้จรสั ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นายมงคล  ทองจบิ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุราษฎรธ์านี 

น.ส.ยพุาพร  นาควสิยั ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิระนอง 

นายวเิชยีร  พรหมทอง ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิพงังา 

นายจาํเรญิ  นาคคง ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นินครศรธีรรมราช 

นายอมัพร  พวงพวา ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิชุมพร 

นายประสทิธิ ์ แสงภกัด ี ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิกระบี ่

นายปญัญา  ใจสมทุร ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิภเูกต็ 

http://r10.ldd.go.th/indexhome.php
http://r10.ldd.go.th/indexhome.php
http://r11.ldd.go.th/r11/


 
 

24 
สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 12 

จงัหวดัสงขลา 

http://r12.ldd.go.th/main/  0-7433-0233 

นางจริาพรรณ  ชชัวาลชยัพรรณ ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 081-8790392 

092-2798061 

นางจรีภา  เชญิอกัษร หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายปรชีา  เจย้ทองศร ี ผูอ้ํานวยการกลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

นายพรพรหม  พรหมเดชะ ผูอ้ํานวยการกลุ่มวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายณฐัพร  สาํราญจติต ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มสํารวจเพื่อทาํแผนที ่

นายกติตศิกัดิ ์ ประชุมทอง ผูอ้ํานวยการกลุ่มวเิคราะหด์นิ 

นางกญัญาภคั  เกษตรสนุทร ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสงขลา 

นายมงคล  นิตยบรูณ์ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิปตัตานี 

นายณรงค ์ ทองเหล ่ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิพทัลุง 

นายสุชล  แกว้เกาะสะบา้ ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิตรงั 

นายวรีะพจน์  เรอืงม ี ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิสตูล 

นายนรา  สุขไชย ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิยะลา 

นายบุญช่วย  ช่วยระดม ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นินราธวิาส 

นางสายหยดุ  เพช็รสุข ผูอ้ํานวยการศูนยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทอง 

   

     

 

 

 

http://r12.ldd.go.th/main/


 
 

 
 
 
 
  

  ผลการดาํเนินงานของกรมพฒันาทีด่นิ 

 

      ผลการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของกรมพฒันาทีด่นิ 
 

ผลงานประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 ส่วนท่ี 2 



 
 

 26 ผลการดาํเนินงานของกรมพฒันาท่ีดิน 
 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 

ในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดนิ การกําหนดบรเิวณการใช้ที่ดนิ การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

การปรบัปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ดา้นการพฒันาทีด่นิ เพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร และใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิอยา่งยัง่ยนื  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพฒันาที่ดิน ได้รบังบประมาณ รวมทัง้ส้ิน 5,678,695,600 

บาท ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐาน 1,978,876,600 บาท แผนงานยุทธศาสตร์ 349,572,900 บาท 

แผนงานบูรณาการ 2,258,718,000 บาท และแผนงานบุคลากรภาครฐั 1,091,528,100 บาท มผีลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2562 จํานวนทัง้สิ้น 5,254,661,842.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 

92.53 โดยมงีบประมาณกนัเหลื่อมปี จาํนวน 446,267,867.63 บาท สรปุผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานยทุธศาสตร ์แผนงานบรูณาการ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานบคุลากร

 

40 % 6 % 

35 % 

19 % 



 
 

 27 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตาม พ.ร.บ.)  
 

รายการ วงเงิน (บาท) คิดเป็น (รอ้ยละ) 

วงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรตาม พ.ร.บ. 5,678,695,600.00 100 

งบประมาณเบกิแทน 22,234,110.29 0.39 

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 5,232,427,732.37 92.14 

งบประมาณกนัเหลื่อมปี 238,435,967.05 4.20 

งบประมาณคนืคลงั 185,597,790.29 3.27 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

รวมทัง้ส้ิน    5,678,695,600  5,254,661,842.66  

เงินกนัเหลื่อมปี     238,435,967.05 

แผนงานบุคลากรภาครฐั  1,091,528,100  1,090,494,394.36 

ผลผลติ  รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครฐั 

• พฒันาศกัยภาพ

การผลติ 

ภาคเกษตร 

1,091,528,100 1,111,421,600  1,091,528,100 1,090,494,394.36 

แผนงานพืน้ฐาน    1,978,876,600 1,899,064,617.17 

ผลผลติ  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาทีด่นิ 

• ศนูยถ่์ายทอด

เทคโนโลย ี

ดา้นการพฒันา

ทีด่นิ  

1,650 1,650 แห่ง 15,400,000   12,631,152.06  

• คลนิิกเกษตร

เคลื่อนที ่ 

510,000 511,577 ราย 65,230,000   62,329,698.20  

• การพฒันา 

หมอดนิอาสา 

และหมอดนิน้อย  

75,717  82,976  ราย 73,915,400  73,676,326.60  
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แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานพืน้ฐาน (ต่อ) 

ผลผลติ  ทรพัยากรทีด่นิและน้ําไดร้บัการพฒันา 

• ปรบัปรุง 

คุณภาพดนิ 

141,367 156,907 ไร่ 286,157,300   284,068,503.71  

• ฟ้ืนฟูและป้องกนั 

การชะลา้ง

พงัทลายของดนิ  

1,024,300 1,040,305.95 ไร่ 778,637,600  748,997,953.59  

• การพฒันาทีด่นิ 

ในพืน้ทีเ่ฉพาะ  

10,000 10,028.30 ไร่ 121,243,200   105,807,554.85  

• สง่เสรมิการใช้

สารอนิทรยีล์ด

การใชส้ารเคม ี

ทางการเกษตร  

1,000,000 1,000,000 ไร่ 428,558,600   413,301,336.22  

• สรา้งนิคม

การเกษตร  

20 20 แห่ง 15,492,500   11,505,277.09  

การรองรบั 

การเปลีย่นแปลง

ภูมอิากาศ 

และลดโลกรอ้น  

12,840 12,840 ไร่ 40,835,000  38,083,992.17  

ผลผลติ  ฐานขอ้มลูทรพัยากรทีด่นิไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 

• ปรบัปรุง

ฐานขอ้มลู

ทรพัยากรดนิ  

30,000,000 30,000,000 ไร่ 131,007,000   126,837,861.53  

• ปรบัปรุงระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศ  

1 1 ระบบ  22,400,000   21,824,961.15  
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แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานยุทธศาสตร ์  2,477,795,100 2,124,888,648.22 

โครงการ  พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง  

• การพฒันาพืน้ที่

โครงการหลวง 

11,000 11,478 ไร่ 116,587,900 115,057,942.93 

โครงการ  สง่เสรมิและพฒันาอาชพีเพื่อแกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร 

• พฒันา 

คุณภาพดนิ 

ในพืน้ทีจ่ดัการ

ปญัหาทีด่นิ 

ทาํกนิ  

4,000   14,654 ราย 20,707,000  20,087,325.37  

โครงการ  สง่เสรมิการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

• สง่เสรมิ 

การดาํเนินงาน 

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ 

102,700 103,563 ไร่ 212,278,000 200,680,674.72  

แผนงานบูรณาการ (Agenda) 130,495,800 117,980,071.62 

โครงการ  สง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

• สง่เสรมิอาชพี

ดา้นการเกษตร

ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

15,000 15,000 ไร่ 19,500,000  19,437,430.16  

โครงการ  บรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรุก  

(Agri-Map) 

• การจดัทาํ

ฐานขอ้มลู 

เพื่อรองรบั 

เขตเกษตร

เศรษฐกจิ  

5 5 ชนิด

พชื 

46,607,800   35,384,831.97  

• พฒันาทีด่นิ 

เพื่อสนบัสนุน

การปรบัเปลีย่น

การผลติ 

ในพืน้ที ่

ไม่เหมาะสม 

ตาม Agri-Map  

 

 

90,000 63,886 ไร่ 143,280,000   97,586,168.15  
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แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ) 130,495,800 117,980,071.62 

โครงการ ระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

• พฒันา 

คุณภาพดนิ 

ในระบบ

สง่เสรมิ

การเกษตร 

แบบแปลงใหญ่  

63,250 63,250 ไร่ 90,742,400   86,816,642.19  

โครงการ ธนาคารสนิคา้เกษตร 

• ธนาคาร 

ปุ๋ ยอนิทรยี ์ 

77 78 แห่ง 25,718,000   25,672,780.99  

โครงการ  ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร  

• พฒันา

เทคโนโลย ี

การพฒันาทีด่นิ

ในศนูยเ์รยีนรู้

การเพิม่

ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้

เกษตร  

882 882 แห่ง  8,731,800.00   8,685,490.66  

โครงการ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื 

• ถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

การพฒันาทีด่นิ 

เพื่อขบัเคลื่อน

กลุ่มเกษตรกร

เขา้สูร่ะบบ

เกษตรอนิทรยี ์ 

9,500 13,114.08 ไร่ 24,804,400   19,930,200.2   

• สนบัสนุนงาน

พฒันาทีด่นิ 

เพื่อสง่เสรมิ

เกษตร 

ทฤษฎใีหม ่ 

158,730 179,391 ไร่ 95,238,000  85,617,771.45 

 

 



 
 

 31 
แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน   ผล แผน ผล 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ) 130,495,800 117,980,071.62 

โครงการ  วจิยัและพฒันาทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

• วจิยัและพฒันา

ทีด่นิอย่างยัง่ยนื  

33 33 เรื่อง 14,383,700   11,234,395.52  

โครงการ  วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิ 

• วจิยัและพฒันา

เทคโนโลย ี

ชวีภาพ

ทางดา้นดนิ

สาํหรบัพืน้ทีด่นิ

มปีญัหา  

46 46 เรื่อง  4,503,700   4,341,200.06  

• วจิยัและพฒันา

เทคโนโลย ี

ชวีภาพ

ทางดา้นดนิ

เพื่อความ 

เป็นเลศิ 

ทางวชิาการ  

22 22 เรื่อง  822,000   821,022.38  

โครงการ  วจิยัพืน้ฐานเพื่อสรา้งและสะสมองคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ 

• วจิยัพืน้ฐานเพื่อ

สรา้ง 

และสะสมองค์

ความรูท้างดา้น

การพฒันาทีด่นิ  

13 13 เรื่อง 2,876,300   2,801,276.42  

• วจิยัพืน้ฐานเพื่อ

พฒันา

เทคโนโลย ี

การจดัการดนิ  

33 33 เรื่อง 7,506,200   7,374,379.12  

โครงการ  วจิยัประยกุตแ์ละต่อยอดงานวชิาการดา้นพฒันาทีด่นิเพือ่แกป้ญัหาใหก้บัเกษตรกร 

• วจิยัประยกุต์

และต่อยอด

งานวชิาการ

ดา้นการพฒันา

ทีด่นิเพือ่

แกป้ญัหา 

ใหก้บัเกษตรกร  

24 23 เรือ่ง 5,256,400   4,860,601.70  



 
 

 32 
แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ต่อ)   

โครงการ  พฒันาแหล่งน้ําชมุชน 

• การก่อสรา้ง

แหล่งน้ําชุมชน  

7 7 แหง่ 54,715,100  34,221,252.27 

โครงการ  ก่อสรา้งแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน  

• การก่อสรา้ง

แหล่งน้ําในไร่

นานอกเขต

ชลประทาน  

38,314 38,314 แหง่ 685,189,200    681,467,204.27  

โครงการ  พฒันาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา  

• พฒันาแหล่งน้ํา 

เพื่อการอนุรกัษ์

ดนิและน้ํา  

177 177 แหง่ 898,347,200  662,810,057.65  

แผนงานบูรณาการเชิงพืน้ท่ี (Area) 130,495,800 117,980,071.62 

โครงการ  สง่เสรมิการทาํเกษตรแบบผสมผสาน 

• สนบัสนุนงาน

พฒันาทีด่นิ

เพือ่สง่เสรมิ

เกษตร 

ทฤษฎใีหม ่

ในจงัหวดั

ภาคใต ้ 

10,500 14,892 ไร ่ 6,300,000   6,105,094.61  

โครงการ  ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพืน้ทีข่องภาค 

• พฒันา 

คณุภาพดนิ 

ในระบบ

สง่เสรมิ

การเกษตร

แบบแปลงใหญ่ 

ในจงัหวดั

ภาคใต ้ 

7,660 7,660 ไร ่ 9,772,500   9,035,209.72  

 

  

 



 
 

 33 
แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบรูณาการเชิงพื้นท่ี (Area) (ต่อ)   

โครงการ  พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร  

• พฒันา 

คณุภาพดนิ 

ในระบบสง่เสรมิ

การเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ 

ในจงัหวดั

ภาคใตช้ายแดน  

1,750 1,750 ไร ่ 1,553,000 1,538,835.42 

โครงการ  พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 

• สนบัสนุนงาน

พฒันาทีด่นิ

เพือ่สง่เสรมิ

เกษตร 

ทฤษฎใีหม ่

ในจงัหวดั

ภาคใต้

ชายแดน  

4,404 4,425 ไร ่ 2,642,400 2,481,082.58 

โครงการ  เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหสู้ม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

• การพฒันาทีด่นิ

พืน้ทีเ่ฉพาะ 

ในจงัหวดั 

ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ  

4,500 4,500 ไร ่ 39,150,000 30,506,259.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 34 
แผนงาน/โครงการ

(กิจกรรม) 

การปฏิบติังาน หน่วย

นับ 

งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบรูณาการเชิงพื้นท่ี (Area) (ต่อ)   

โครงการ  สง่เสรมิเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนือ 

• ถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

การพฒันาทีด่นิ

เพื่อขบัเคลื่อน 

กลุ่มเกษตรกร

เขา้สูร่ะบบ

เกษตรอนิทรยี ์

ในจงัหวดั

ภาคเหนือ 

1,100  28,950  ไร่ 4,000,000   3,462,946.68  

โครงการ  สง่เสรมิเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 

• พฒันา 

คุณภาพทีด่นิ 

ในระบบสง่เสรมิ

การเกษตรแบบ 

แปลงใหญ่ 

ในจงัหวดั

ภาคเหนือ  

28,950  28,950  ไร่ 22,665,900  20,675,677.44  

โครงการ  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคเหนือ 

• สง่เสรมิ 

การไถกลบและ

ผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์

เพื่อป้องกนั

หมอก 

และควนัไฟ 

ในพืน้ทีเ่กษตร

ภาคเหนือ 

ในจงัหวดั

ภาคเหนือ  

75,000  75,193.30  ไร่ 44,412,000   44,174,966.01  

 
 

 

 

 



 
 

 35 
ผลการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของกรมพฒันาท่ีดิน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

การจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

ดว้ยวธิกีลและวธิพีชื 

จาํนวน 1.12 ล้านไร ่

 

การพฒันาแหล่งน้ํา 

จาํนวน 38,498 แห่ง  

(บ่อจิว๋/แหล่งน้ําอนุรกัษ์/แหล่งน้ําชุมชน) 

การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

จาํนวน 618,909 ไร ่

(ปรบัปรุงคุณภาพดนิ/เพิม่

ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ/

พฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ) 

ปรบัเปลีย่นการผลติ 

ในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม  

ตาม Agri-map 

จาํนวน 63,886  ไร่ 

งานบรกิารวเิคราะหด์นิและใหค้าํแนะนํา 

การจดัการดนิอย่างเหมาะสม  

จาํนวน 511,577 ราย  

สรา้งเครอืขา่ย 

ความเขม้แขง็ 

ใหก้บักลุ่มเกษตรกร 

จาํนวน 82,976 ราย 

การพฒันางานวจิยั 

และนวตักรรม  

จาํนวน 124 เรือ่ง  

(ดา้นการอนุรกัษ์ดนิ 

และน้ํา/เทคโนโลยชีวีภาพ/

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ/

เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนั) 

พฒันาขอ้มลูดนิและการใชท้ีด่นิ 

ใหเ้ป็น  

Big Data 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 

ได้รบัการพฒันา 

อย่างเหมาะสม  

จาํนวน 1.93 ล้านไร่ 

 เกษตรกรได้รบั 

การพฒันา 

จาํนวน 594,553 ราย  



 
 

 36 
การจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดินและน้ํา 

 

ก ร มพัฒน าที่ ดิ น  ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร รม ฟ้ื น ฟู แ ล ะ ป้ อ ง กัน  

การชะล้างพงัทลายของดนิ โดยสถานีพฒันาที่ดนิรณรงค์และส่งเสรมิ

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ที่มีปญัหา 

การชะล้างพงัทลายของดิน ทัว่ประเทศ จดัระบบอนุรกัษ์ดินและน้ํา 

บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการดําเนินงานในพื้นที่เขตพฒันาที่ดิน จดัทํา

ระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําบนพืน้ทีสู่ง ถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง

และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อ

ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัในพืน้ทีเ่สีย่งต่อดนิถล่ม และในพืน้ทีเ่กษตร

ทีม่คีวามวกิฤตต่อการสญูเสยีหน้าดนิ เป็นการช่วยลดปญัหาการชะลา้ง

หน้าดิน ตะกอนดิน ธาตุอาหารพืช และภัยพิบัติด้านดินถล่มลงได ้

รวมถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรพัยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะสมกบัการทาํการเกษตร จาํนวน 1.12 ลา้นไร ่

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พืน้ทีส่งู ทีลุ่่ม-ทีด่อน 

พืน้ทีโ่ครงการหลวง พืน้ทีโ่ครงการพระราชดาํร ิ

พืน้ทีเ่ฉพาะ พืน้ทีช่ายแดนใต ้



 
 

 37 
การปรบัปรงุบาํรงุดิน 

 

กรมพฒันาที่ดนิ ปรบัปรุงคุณภาพดนิในพื้นที่ที่มปีญัหาทางกายภาพ โดยสถานีพฒันาที่ดิน

ดําเนินการส่งเสรมิการใชป้นูมารล์ในการพฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้ว ส่งเสรมิการใชห้นิปนูบดในการปรบัปรุง

พืน้ทีด่นิเปรีย้วดนิเคม็ภาคใต้ ปรบัปรุงพืน้ทีด่นิกรดโดยส่งเสรมิการใชโ้ดโลไมท ์และส่งเสรมิการพฒันา

พืน้ทีด่นิเคม็ จากผลการดําเนินงานส่งผลใหพ้ืน้ทีท่ําการเกษตรทีม่ปีญัหาไดร้บัการพฒันาใหม้ศีกัยภาพ

ทีเ่หมาะสมกบัการปลกูพชืแต่ละชนิด จาํนวน 618,909 ไร ่

 

  



 
 

 38 
การพฒันาแหล่งน้ํา  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แหล่งน้ําชุมชน 

ดําเนินการพฒันาแหล่งน้ําชุมชนที่มกีารบรหิารจดัการ

อย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่

กระทบต่อสภาวะแวดลอ้มในพืน้ทีก่ารเกษตรและแหล่งเกบ็กกัน้ํา 

จาํนวน 7 แห่ง โดยสถานีพฒันาที่ดนิก่อสรา้งแหล่งเกบ็กกัน้ําให้

สามารถนําไปใชใ้นเขตพืน้ทีก่ารเกษตรทีก่ําหนดขึน้ และวางแผน

การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได ้

โดยกําหนดระยะเวลา ชนิด และพนัธุ์พืชให้เหมาะสม ส่งผลให้

ชุมชนมีแหล่ งกัก เก็บ น้ํา เพื่ อ ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค 

และบรโิภค ตลอดจนใชใ้นการทาํการเกษตรไดใ้นฤดแูลง้ 

แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ดําเนินการขุดสระเก็บน้ําประจําไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที ่

ที่มีเอกสารสิทธิ  ์ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 

2,500 บาท/บ่อ จาํนวน 38,314 บ่อ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเก็บกักน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ําไปไม่ถงึ บรรเทาปญัหาการขาดแคลนน้ํา

ในระยะฝนทิง้ช่วงและเกษตรกรมรีายไดจ้ากการใชน้ํ้าโดยการปลูก

พชืผกัและเลี้ยงปลา เสรมิรายได้ในครอบครวันอกฤดูการผลติพชื

หลกัได ้

 
 แหล่งน้ําเพ่ือการอนุรกัษ์ดินและน้ํา 

ดําเนินการโดยก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็ก ปรบัปรุงพื้นที่

และจดัทําระบบส่งน้ําในไร่นา และปรบัปรุงแหล่งน้ําธรรมชาต ิ

เพื่อเป็นแหล่งผลติของชุมชนในเขตพฒันาทีด่นิ จาํนวน 177 แห่ง 

เป็นการปรบัสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสําหรบัทําการเกษตรโดย 

การขุดลอก แหล่งน้ําตื้นเขนิให้มปีรมิาตรเก็บกกัน้ํามากขึน้ เพื่อให้

เกษตรกรมีน้ําใช้ทางการเกษตร และในช่วงฝนทิ้งช่วง ช่วยลด

ความเสยีหายของผลผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์น้ําและ

รกัษาความชุ่มชืน้ในดนิ 
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สร้างเครือข่ายความเข้มแขง็ให้กบักลุ่มเกษตรกร 

 

กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาศักยภาพหมอดิน

อาสา จํานวน 82,976 ราย โดยสถานีพัฒนาที่ดิน 

จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลย ี

การพฒันาที่ดนิการใช้ผลติภณัฑข์องกรมฯ และการ

ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดิน อย่างง่ายให้กับ 

หมอดนิอาสา รวมถงึส่งเสรมิการลดต้นทุนการผลติ 

ฝึกอบรมให้เป็นวทิยากรมอือาชพี เป็นการเพิม่องค์

ความรู ้สร้างเครอืข่ายระดบัภูมภิาค เพื่อให้หมอดนิ

อาสามคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมสี่วนร่วมรบัผดิชอบ

ในการจัดการเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 

ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พรอ้มทัง้สนับสนุนให้จดัทําแปลงสาธติในพื้นที่ของหมอดนิอาสา

เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขบัเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน 

ให้เข้าถึงเกษตรกรในระดบัจงัหวดั/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน และโรงเรยีน ซึ่งทําให้เกิดกลุ่มเครอืข่าย 

หมอดินอาสาที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดินให้แก่

เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ ตลอดจนเป็นกําลงัหลกัสําคญัในระดบัพื้นที่ที่ปฏบิตังิานตามภารกจิสําคญัของ

กรมพฒันาทีด่นิ 
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พฒันางานวิจยัและนวตักรรม 

 

กิจกรรม : วิจยัและพฒันาท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

กรมพฒันาที่ดนิ ดําเนินการวจิยัด้านการจดัการ/การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา และผลกระทบ

ต่อผลผลติพชืทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ จาํนวน 33 เร่ือง ในดา้นการสรา้งต้นแบบ

การจดัการดนิอย่างยัง่ยนืโดยใช้ปุ๋ ยอนิทรยี ์(ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด) และการใช้น้ําอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสดชนิดต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ ์ตรงตามพันธุ ์

เปอรเ์ซน็ต์การงอก ความชืน้ไดม้าตรฐาน ทีจ่ะช่วยส่งผลใหพ้ชืหลกัมกีารเจรญิเตบิโตและผลผลติสูงขึน้ 

ตลอดจนสรา้งต้นแบบการจดัการดนิในระบบเกษตรอนิทรยี ์เช่น การจดัการดนิในการทําเกษตรอนิทรยี์

ใหต้รงตามมาตรฐานทีก่ําหนด  

 

กิจกรรม : วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กรมพฒันาที่ดนิ ดําเนินการศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ ดําเนินการ

ใน 2 กจิกรรม คอื กจิกรรมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางด้านดนิสําหรบัพืน้ที่ดนิมปีญัหา และ

กจิกรรมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางด้านดนิเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ จาํนวน 22 เร่ือง 

โดยการศกึษาความหลากหลายของสิง่มชีวีติในดนิและประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิในพืน้ทีเ่กษตร

อนิทรยี ์และการใชผ้ลติภณัฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพของกรมพฒันาทีด่นิ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื 

และวจิยัพฒันาแบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สงเพื่อเพิม่ธาตุอาหาร ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต ควบคุมวชัพชื และ

เพิม่ผลผลติพชื  
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กิจกรรม : วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสาํหรบัพื้นท่ีดินปัญหา  

กรมพัฒนาที่ดิน โดยดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวจิยัพื้นฐานเพื่อพฒันา

เทคโนโลยกีารจดัการดนิ และกจิกรรมวจิยัพื้นฐานเพื่อสรา้งและสะสมองค์ความรูท้างด้านการพฒันาที่ดนิ 

จํานวน 46 เร่ือง ดําเนินงานศึกษาวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและผลติภาพของสนิค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลติ และศึกษาวจิยัการนําเทคโนโลยกีาร

พฒันาทีด่นิไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพืน้ที ่สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกร ไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และทนัต่อ

เหตุการณ์ สําหรบันําไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาที่ดนิในพื้นที่การเกษตร โดยดําเนินงานโครงการวจิยั

พืน้ฐานในสาขาอนุรกัษ์ดนิและน้ํา สาขาปรบัปรุงบาํรุงดนิ สาขาเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ สาขาสํารวจ 

วเิคราะห ์วางแผนการใชท้ีด่นิ และเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มทางดนิ  

กิจกรรม : วิจยัประยกุตแ์ละต่อยอดงานวิชาการด้านการพฒันาท่ีดินเพ่ือแก้ปัญหาให้กบั

เกษตรกร 

กรมพฒันาที่ดนิ พฒันาการดําเนินงานวจิยัและส่งเสรมิเทคโนโลยดี้านการพฒันาที่ดนิ 

จาํนวน 23 เร่ือง ใหส้อดคล้องกบัสภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรใหส้ามารถใช้ประโยชน์เพื่อ

ลดต้นทุนการผลติ เพิม่ผลผลติและรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและ

เทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิเชงินวตักรรม ตลอดจนพฒันานักวจิยั

ของกรมฯ ให้ผลิตงานวิจยั อย่างมคีุณภาพ และสามารถเผยแพร่

ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้ถ่ายทอดงานวิจยั 

ด้านพฒันาที่ดนิสู่เกษตรกรในการแก้ไขปญัหาดนิลดระดบัความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเองในสภาพที่

ผลผลติปลอดภยัและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยการวจิยัในสาขาทีใ่ชว้ธิกีารทางเทคโนโลยทีางดา้นสารสนเทศ 

วทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์หญ้าแฝก การจดัการดนิ (ดา้นอนุรกัษ์ดนิและน้ํา และการ

ปรบัปรุงดนิโดยวธิทีางเคมแีละทางพชื) การจดัการดนิ น้ํา และธาตุอาหารพชืให้เหมาะสมต่อการปลูก

พชืในดนิที่มปีญัหา (ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ดนิที่มปีญัหาเน่ืองจากขาดอนิทรยีวตัถุ) เกษตรอนิทรยี/์เกษตร 

ลดใชส้ารเคมทีางการเกษตร ดา้นเศรษฐสงัคมและประเมนิผล และโครงการวจิยัสาขาบรูณาการ 



 
 

 42 
พฒันาข้อมลูดินและการใช้ท่ีดินให้เป็น Big Data   

ดําเนินการสํารวจและวเิคราะหส์ถานภาพทรพัยากรดนิ 

ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมิน

ศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ํา ประเมินศักยภาพ

ทรพัยากรดินและกําลงัผลิตของดิน ประเมนิสถานภาพดิน

ปญัหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน จํานวน 

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 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรพัยากรดนิ การพฒันามาตรฐาน 

การสํารวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

การปรบัปรงุฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิบรเิวณพืน้ทีสู่ง การพฒันา

มาตรฐานและระบบฐานขอ้มลูกลาง การพฒันาการบรกิารและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรพัยากรดนิ จดัทําฐานข้อมูลและ

การวางแผนพฒันาพืน้ทีเ่สีย่งภยั จดัทําขอ้มลูเพื่อจดัทําระบบ

อนุรกัษ์ดินและน้ํา วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อบริหารจดัการ

พืน้ที่ชุ่มน้ําที่มคีวามสําคญัระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละขอ้มูลสํารวจระยะไกลเพื่อปรบัปรุง

ข้อมูลการชะล้างพงัทลายของดิน เป็นต้น เป็นส่วนหน่ึงใน 

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติด้านการเกษตรและพฒันาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดนิใน 

การกําหนดขอบเขตพืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม 

ผลรวมถึงดําเนินการพฒันาเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศด้านทรพัยากรที่ดิน จาํนวน 1 ระบบ 

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์

สนับสนุนระบบเครอืข่ายและบรกิาร Internet พฒันาฐานข้อมูลสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ พฒันาระบบ

บรหิารจดัการเวบ็ไซต์กรมพฒันาที่ดนิ นอกจากน้ี ยงัพฒันาบุคลากรด้านคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 

จาํนวน 320 ราย เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการงานต่าง ๆ ของ

กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ รวมถึงบุคลากรของ 

กรมพฒันาที่ดนิมคีวามสามารถในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตัิงานและใช้ในการ

ใหบ้รกิารกบัเกษตรกร 



 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ผลงานโดดเด่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            โครงการสาํคญั 

ผลงานโดดเด่น 
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44 โครงการสาํคญั 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์การขบัเคล่ือนสมชัชาความร่วมมือทรพัยากรดินแห่งประเทศไทย 

(THAI SOIL PARTNERSHIP : TSP) และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคล่ือนสมัชชา 

ความร่วมมือทรพัยากรดินแห่งประเทศไทย 

  วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

  ณ หอ้งประชุมกรมพฒันาทีด่นิ 801 อาคาร 8 ชัน้ 

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท ์อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ ร่วมพธิี

ประกาศเจตนารมณ์ และลงนามปฏิญญาความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน จํานวน 18 หน่วยงาน เพื่อขบัเคลื่อนสมชัชาความร่วมมอื

ทรพัยากรดินแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ประจกัษ์ และกระตุ้นให้เกิด

การบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนโดย 

นายววิฒัน์  ศลัยกําธร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธาน  

  วนัแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก  

     (World Day to Combat Desertification)  

  วนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 

  ณ ศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา อําเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสมีา 

วนัที่ 17 มถุินายน ของทุกปีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ซึง่ในปี 2562 สํานักเลขาธกิารอนุสญัญาฯ ไดก้ําหนด

หวัขอ้ของการรณรงคใ์นเรือ่ง “Let’s grow the future together”  

มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเขา้ใจถงึการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนืจากตวัอย่างความสําเรจ็

ของศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ แนวคิดสมชัชาความร่วมมือทรพัยากรดินแห่ง

ประเทศไทย และศูนยค์วามเป็นเลศิด้านการวจิยัดนิแห่งภูมภิาคเอเชยี และเพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนความรู ้

เสนอความคดิเหน็ด้านการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนื มกีจิกรรมดงัน้ี การอ่านสารจากผู้แทนสํานักเลขาธกิาร

อนุสญัญา UNCCD การบรรยาย การเสวนา และการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ดนิและน้ําตามฐานการเรยีนรูแ้ละ

ฝึกปฏบิตักิารทาํปุ๋ ยหมกัและน้ําหมกัชวีภาพใหก้บัเกษตรกร และประชาชนทีส่นใจ  
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  มหกรรมวนัดินโลก ปี 2561 ภายใต้หวัข้อ “Be the Solution to Soil Pollution”  

“ร่วมคิด ร่วมทาํแต่วนัน้ี เพ่ือปฐพีไร้มลพิษ” 

        ระหว่างวนัท่ี  5 – 7 ธนัวาคม 2561 

        ณ พพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ยกจิกรรม ดงัน้ี 

1) พธิเีปิดงานมหกรรมวนัดนิโลก ปี 2561 ในวนัที่ 5 ธนัวาคม 

2561 มีนายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้แทน FAO กล่าวสารวันดินโลกและ

ตวัแทนนกัเรยีน นกัศกึษากล่าวสุนทรพจน์  

2) การสมัมนานานาชาตหิวัขอ้ “Sufficiency Economy Philosophy : Path to SDGs” มผีูแ้ทน

จากหน่วยงานต่างประเทศเขา้รว่มกว่า 20 ประเทศ  

 3) การจดันิทรรศการในงานมหกรรมวนัดนิโลก ภายใต้หวัข้อ 

“น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื คนืชวีติให้แก่ดนิคนื

ความสุขใหแ้ก่เรา”  

4) การประกวดวาดภาพระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  

5) พิธีเฉลิมฉลองวนัดินโลกภาคพระพุทธศาสนา เจ้าพระคุณ 

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

เสดจ็ทรงเป็นประธาน 

  รางวลั King Bhumibol World Soil Day Award 2561 

ผู้ ชน ะ ร า ง วัล ใน ปี  2018 ไ ด้ แ ก่  อ ง ค์ก ร  Practical Action 

จากบงักลาเทศ โดยมตีวัแทนมารบัรางวลัที่ประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่ 

Mr.Habibur Rahman (Senior Specialist – Food Security& Nutrition) 

และ AZM Nazmul Islam Chowdhury องค์กรPractical Action เ ป็น

องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรจากประเทศบงักลาเทศที่มุ่งขจดัปญัหาความ

ยากจน การแก้ปญัหาความเหลื่อมลํ้าและประเด็นความเปราะบางทาง

สงัคม เพื่อปรบัปรุงคุณภาพชวีติของประชากรโดยการมสี่วนร่วมของคน

ในชุมชน มกีารอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คนทุกระดบั โดยมกีารจดั

กจิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย มผีลสําเรจ็เป็นรปูธรรม เน้นการมสี่วนร่วม

ของผู้ด้อยโอกาสของชุมชน รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์ทางสื่อที่เป็น 

Social Media มีการจดัตัง้รางวลั Soil Care Award มอบให้แก่นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 

และเกษตรกรทีอุ่ทศิตนเพื่อการพฒันาดนิตลอดชวีติ  
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  บตัรดินดี (ID Din Dee) 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จดัทําโครงการ “บัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก” ซึง่ได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สํานักนายกรฐัมนตร ีให้เป็นหน่ึงในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติและอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้เกษตรกรไดรู้จ้กัทรพัยากรดนิของตนเอง 

สามารถตัดสินใจเพาะปลูกและจัดการดินได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก 

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานเชงิรุกของเจา้หน้าที่ในการให้บรกิารผ่านระบบ 4.0 โดยเกษตรกรสามารถ

สแกนควิอารโ์ค้ดผ่านบตัรดนิดหีรอืผ่านทางเวบ็ไซต์บตัรดนิด ี(http://iddindee.ldd.go.th) เพื่อเขา้ดูขอ้มูล

สุขภาพดนิ การใช้ที่ดนิ ผลวเิคราะห์ดนิ คําแนะนําการจดัการดนิ และสบืค้นความรูด้้านการจดัการดนิได้

แบบออนไลน์ รวมทัง้เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาคในการจดัการขอ้มูล

คาํแนะนําการจดัการดนิ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการปรบัปรงุคุณภาพดนิทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาของ

ดนิเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสุด เกษตรกรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

ขัน้ตอนการดาํเนินงานโครงการบตัรดินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                 ติดตามการดาํเนินงานและรายงานผล 4 

มอบบตัรดินดีให้เกษตรกร 

ลงพืน้ท่ีพบปะเกษตรกร 2 

วางแผนการดาํเนินงาน 1 

3 

• ประชุมวางแผนและมอบหมายเจา้หน้าที ่

• กาํหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

• เตรยีมอุปกรณ์/เครื่องมอืในการปฏบิตังิาน 

• นดัหมายเกษตรกร 

• มอบบตัรดนิด ีใหแ้ก่เกษตรกร 

• เกษตรกรสามารถสแกน QR Code เพื่อเขา้ดคูวามรู้

ดา้นดนิ 

กรอกข้อมูลสุขภาพดินของเกษตรกรลงในระบบ

ข้อมูลบตัรดินดีภายใน 3 วนัหลงัแจกบตัรเพื่อให้

เกษตรกรเข้าดขู้อมูลตนเอง 

• ลงพืน้ที ่ซกัประวตั ิ

• วนิิจฉยั วเิคราะหข์อ้มลูในพืน้ทีเ่บือ้งตน้  

ตรวจสอบดนิดว้ย LDD Test Kit 

• กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูสขุภาพดนิของฉนั 

• ใหค้าํแนะนําการจดัการดนิ 

http://iddindee.ldd.go.th/


 

47 เจาหนาท่ีกรมฯ พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร บริการตรวจสุขภาพดิน และใหคําแนะนําการใชบัตรดินด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 เกษตรกรใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการบตัรดนิด ีจํานวนทัง้สิน้ 119,294 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 

77 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

 คู่มอืการดาํเนินงานโครงการบตัรดนิด ี  

 ระบบฐานขอ้มลูผูถ้อืบตัรดนิด ีและการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อสบืคน้ขอ้มูลสุขภาพดนิ การใชท้ี่ดนิ ผล

วเิคราะหด์นิ คาํแนะนําการจดัการดนิ และสบืคน้ความรูด้า้นการจดัการดนิไดแ้บบออนไลน์ 
 

สมาชิกบตัรดินดีกิตติมศกัด์ิ 

 กรมพฒันาทีด่นิ ได้กราบบงัคมทูลเชญิสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นสมาชิกบัตรดินดีกิตติมศักดิ ์ซึ่งเป็นที่ประจกัษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้ทรงงานตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

ในการพฒันาการเกษตร การจดัการทรพัยากรดินอย่างยัง่ยืน และทรงเป็นแบบอย่างให้แก่พสกนิกร 

ในการพฒันาพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อสร้างขวญักําลงัใจแก่เกษตรกรในการน้อมนําแนวพระราชดําร ิ

ในการพัฒนาและปรับปรุงดินไปปฏิบัติ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรดินดี แปลงที่ดิน 

ส่วนพระองค์ บริเวณบ้านปากคลองพระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครกัษ์ จงัหวัดนครนายก 

เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2562 ณ ค่ายกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ตําบลมะรอืโบออก อําเภอเจาะไอรอ้ง 

จงัหวดันราธวิาส 

การสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินใหแกสมาชิกผูถือบัตรดินดี 
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พื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ขนาด 50 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณบ้านปากคลอง 

พระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ดนิเป็นชุดดิน

รงัสติ (Rs) ลกัษณะเป็นดนิเหนียว และเป็นดนิเปรีย้วจดั แต่มกีารจดัการดนิที่ถูกวธิี

อย่างต่อเน่ืองโดยการสนับสนุนวสัดุปูนทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์ดิน 

พร้อมให้คําแนะนําการจดัการปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที ่

กรมพฒันาที่ดนิ ส่งผลให้ดนิบนชัน้ไถพรวนมคีวามเป็นกรดลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบ 

กบัดนิในพื้นที่แปลงข้างเคยีงที่ไม่ได้มกีารจดัการดนิ แปลงนาบางสมบูรณ์จงึจดัว่า

เป็นแปลงต้นแบบในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด สําหรับเกษตรกรในทุ่งรังสิต 

ซึง่กรมพฒันาที่ดนิ ได้ดําเนินการศกึษาหน้าตดัดนิแบบละเอยีดเพื่อจดัทําขอ้มูลดนิ

ตวัแทน เก็บตวัอย่างดนิก่อนและหลงัการปลูกขา้ว เพื่อให้คําแนะนําการจดัการดนิ 

ที่ถูกต้อง พรอ้มสนับสนุนวสัดุปูนทางการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปรบัปรุงปญัหาดนิ

เปรีย้วจดัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

 

ผลสาํเรจ็ของโครงการ 

1. เกษตรกรใช้ดินได้ตรงตามศักยภาพ พื้นที่เกษตรกรรมได้รบัจดัการอย่างเหมาะสมและ

สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยนื  

2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลติทางการเกษตร และมรีายได้เพิม่มากขึ้น สร้างความ

มัน่คงใหก้บัอาชพีเกษตรกร 

3. เจ้าหน้าที่ได้พบปะเกษตรกรโดยตรง เป็นการเสรมิสรา้งทศันคติที่ดรีะหว่างกนั และได้ใช้

ข้อมูล/เครื่องมือของกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้พัฒนาขีดความสามารถ 

ในการปฏบิตังิานเชงิบรูณาการ 

4. กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลเกษตรกรที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช ้

ในการวางแผนการทาํงานดา้นการพฒันาทีด่นิใหป้ระสบผลสําเรจ็มากยิง่ขึน้ต่อไป 

 

การขยายผลต่อยอดการดาํเนินงาน 

• วเิคราะหผ์ูถ้อืบตัรดนิด ี 

• พฒันาตน้แบบเกษตรผูถ้อืบตัรดนิด ี

• ตดิตามมอบสทิธปิระโยชน์ 

• เชื่อมโยงแอปพลเิคชัน่ต่าง ๆ  เช่น LDD On Farm, LDD Soil Guide, ปุ๋ ยรายแปลง เป็นตน้  
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งเศรษฐกิจ 

สงัคมยอมรบั 

ส่ิงแวดล้อมมีความยัง่ยืน 

ทางเลือกในการใช้ท่ีดิน 

  การวางแผนการใช้ท่ีดินระดบัตาํบล 

หลกัการและเหตผุล  

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มกีารบญัญัติให้มกีารวางแผน 

การใช้ที่ดนิของประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และศกัยภาพของที่ดนิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ต่อมาไดม้ปีระกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง การประกาศแผนการปฏริปูประเทศ ลงวนัที ่6 เมษายน 2561 

มแีผนการปฏริปูดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่กําหนดใหม้กีารจดัทําแผนการใชท้ีด่นิของชาติ

ทัง้ระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ปรบัปรุงแผนการใช้ที่ดนิตําบลจํานวน 7,225 ตําบล ให้แล้วเสรจ็ภายในปี 2565 ตลอดจนนําแผนการใช้

ทีด่นิตําบลไปสู่การปฏบิตัเิพื่อเป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศสํานัก

นายกรฐัมนตรเีรื่องการประกาศแผนปฏริูปประเทศดงักล่าวขา้งต้น กรมพฒันาทีด่นิจงึได้จดัทําแผนการใช้

ทีด่นิตําบลขึน้ 

แนวทางการจดัทาํแผนการใช้ท่ีดินตาํบล  

“แนวทางการจดัทําแผนการใช้ที่ดินตําบล” ได้ยดึหลักการของ UNEP and FAO กําหนดไว้ใน

เอกสารชื่อ “Negotiating a Sustainable Future for Land” ซึ่งมขี ัน้ตอนในการกําหนดทางเลอืกในการใช้

ทีด่นิ ดงัน้ี  
 

หลกัการดงักล่าวได้นํามาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสถานภาพของประเทศไทย ร่วมกบัวธิกีารต่าง ๆ  

ทีจ่าํเป็นอกีหลายดา้น เช่น Participatory Rural Appraisal (PRA) และการประเมนิคุณภาพทีด่นิ 
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ตาํบลท่ีมีการจดัทาํแผนการใช้ท่ีดิน  

แผนการใช้ที่ดนิตําบลที่ดําเนินการแล้วเสรจ็ (ปี 2562) กระจายอยู่ในทัง้ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

รวม 95 ตําบล ดงัน้ี  

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 1 จาํนวน 13 ตาํบล  2. จงัหวดันครราชสมีา อําเภอบวัใหญ่  

1. จงัหวดัลพบุร ีอําเภอชยับาดาล ตําบลท่าดนิดาํ ตําบลหว้ยยาง 

2. จงัหวดักรงุเทพมหานคร เขตหนองจอก 3. จงัหวดัสุรนิทร ์อําเภอศขีรภูม ิตําบลแตล 

แขวงโคกแฝด 4. จงัหวดัชยัภมู ิอําเภอหนองบวัระเหว  

3. จงัหวดัสมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง ตําบลวงัตะเฆ ่

ตําบลบางเสาธง สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 4 จาํนวน 7 ตาํบล 

4. จงัหวดันนทบุร ีอําเภอบางบวัทอง ตําบลบางครูดั 1. จงัหวดัรอ้ยเอด็ อําเภอเมอืง ตําบลปอภาร 

5. จงัหวดัปทุมธานี อําเภอสามโคก ตําบลบางเตย 2. จงัหวดัศรสีะเกษ อําเภอเมอืงจนัทร ์ 

6. จงัหวดัพระนครศรอียธุยา อําเภอมหาราช ตําบลหนองใหญ่ 

ตําบลโรงชา้ง 3. จงัหวดัอุบลราชธานี อําเภอสว่างวรีะวงค ์

7. จงัหวดัอ่างทอง อําเภอวเิศษชยัชาญ ตําบลท่าชา้ง 

ตําบลไผ่ดาํพฒันา 4. จงัหวดัยโสธร อําเภอคาํเขือ่นแกว้ ตําบลลุมพุก 

8. จงัหวดัสงิหบุ์ร ีอําเภอเมอืง ตําบลบางมญั 5. จงัหวดัอํานาจเจรญิ อําเภอหวัตะพาน  

9. จงัหวดัชยันาท อําเภอหนองมะโมง ตําบลโพนเมอืงน้อย 

ตําบลหนองมะโมง 6. จงัหวดันครพนม อําเภอเรณูนคร ตําบลท่าลาด 

10. จงัหวดัสระบุร ีอําเภอวหิารแดง ตําบลหนองหม ู 7. จงัหวดัมกุดาหาร อําเภอเมอืง ตําบลคาํป่าหลาย 

11. จงัหวดันครนายก อําเภอบา้นนา ตําบลทองหลาง สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 5 จาํนวน 8 ตาํบล 

12. จงัหวดัสุพรรณบุร ีอําเภอเมอืง ตําบลทบัตเีหลก็ 1. จงัหวดักาฬสนิธุ ์อําเภอยางตลาด ตําบลโนนสงู 

13. จงัหวดันครปฐม อําเภอเมอืง ตําบลโพรงมะเดื่อ 2. จงัหวดัหนองบวัลาํภู อําเภอนากลาง  

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 2 จาํนวน 7 ตาํบล ตําบลฝ ัง่แดง 

1. จงัหวดัฉะเชงิเทรา อําเภอคลองเขือ่น 3. จงัหวดับงึกาฬ อําเภอบุ่งคลา้ ตําบลบุ่งคลา้ 

ตําบลคลองเขือ่น 4. จงัหวดัขอนแก่น อําเภอพระยนื ตําบลบา้นโตน้ 

2. จงัหวดัชลบุร ีอําเภอพนสันิคม ตําบลหนองปรอื 5. จงัหวดัอุดรธานี อําเภอเมอืง ตําบลหนองไฮ 

3. จงัหวดัระยอง อําเภอบา้นค่าย ตําบลบางบุตร 6. จงัหวดัหนองคาย อําเภอเฝ้าไร่ ตําบลอุดมพร 

4. จงัหวดัจนัทบุร ีอําเภอนายายอาม ตําบลวงัโตนด 7. จงัหวดัมหาสารคาม อําเภอเมอืง ตําบลโคกก่อ 

5. จงัหวดัตราด อําเภอเขาสมงิ ตําบลทุ่งนนทร ี 8. จงัหวดัสกลนคร อําเภอวานรนิวาส ตําบลศรวีชิยั 

6. จงัหวดัปราจนีบุร ีอําเภอศรมีโหสถ ตําบลไผ่ชะเลอืด สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 6 จาํนวน 4 ตาํบล 

7. จงัหวดัสระแกว้ อําเภอเขาฉกรรจ ์ตําบลพระเพลงิ 1. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อําเภอเมอืง ตําบลหว้ยโปง่ 

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 3 จาํนวน 4 ตาํบล 2. จงัหวดัเชยีงใหม ่อําเภอแมอ่อน ตําบลแมท่า 

1. จงัหวดับุรรีมัย ์อําเภอพุทไธสง ตําบลหายโศก 3. จงัหวดัลาํพูน อําเภอป่าซาง ตําบลบา้นเรอืน 
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4. จงัหวดัลาํปาง อําเภอเสรมิงาม ตําบลทุ่งงาม 4. จงัหวดัพจิติร อําเภอวชริบารม ีตําบลบงึบวั 

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 7 จาํนวน 22 ตาํบล 5. จงัหวดัเพชรบรูณ์ อําเภอบงึสามพนั ตําบลกนัจุ 

1. จงัหวดัพะเยา  สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 9 จาํนวน 5 ตาํบล 

1.1 อําเภอเมอืง  1. จงัหวดักําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี

1.1.1 ตําบลบา้นใหม่ ตําบลวงัชะพลู 

1.1.2 ตําบลแม่นาเรอื 2. จงัหวดันครสวรรค ์อําเภอลาดยาว 

1.1.3 ตําบลบา้นตุ่น ตําบลเนินขีเ้หลก็ 

1.1.4 ตําบลบา้นตํ๊า 3. จงัหวดัอุทยัธานี อําเภอลานสกั ตําบลประดู่ยนื 

1.1.5 ตําบลบา้นต๋อม 4. จงัหวดัตาก อําเภอเมอืง ตําบลโปง่แดง 

1.1.6 ตําบลแมปื่ม 5. จงัหวดัสุโขทยั อําเภอศรสีาํโรง ตําบลนาขุนไกร 

1.1.7 ตําบลแมใ่ส สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 10 จาํนวน 6 ตาํบล 

1.1.8 ตําบลบา้นสาง 1. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์อําเภอทบัสะแก 

1.1.9 ตําบลท่าจาํปี  ตําบลอ่างทอง 

1.1.10 ตําบลสนัปา่มว่ง 2. จงัหวดัราชบุร ีอําเภอปากท่อ ตําบลยางหกั 

1.2 อําเภอแมใ่จ   3. จงัหวดักาญจนบุร ีอําเภอพนมทวน 

1.2.1 ตําบลแมใ่จ ตําบลหนองสาหรา่ย 

1.2.2 ตําบลศรถีอ้ย 4. จงัหวดัสมุทรสาคร อําเภอเมอืง ตําบลบา้นเกาะ 

1.2.3 ตําบลแมสุ่ก 5. จงัหวดัสมุทรสงคราม อําเภออมัพวา 

1.2.4 ตําบลป่าแฝก ตําบลสวนหลวง 

1.2.5 ตําบลบา้นเหล่า 6. จงัหวดัเพชรบุร ีอําเภอชะอํา ตําบลไรใ่หมพ่ฒันา 

1.2.6 ตําบลเจรญิราษฎร ์ สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 11 จาํนวน 7 ตาํบล 

2. จงัหวดัแพร่ อําเภอรอ้งกวาง ตําบลแมท่ราย 1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อําเภอกาญจนดษิฐ ์

3. จงัหวดัน่าน อําเภอเวยีงสา ตําบลแมส่า ตําบลปา่รอ่น 

4. จงัหวดัเชยีงราย  2. จงัหวดันครศรธีรรมราช อําเภอปากพนงั 

4.1 อําเภอเวยีงเชยีงรุง้ ตําบลทุ่งก่อ ตําบลคลองน้อย 

4.2 อําเภอพาน 3. จงัหวดักระบี ่อําเภอปลายพระยา ตําบลครีวีง 

4.2.1 ตําบลทานตะวนั 4. จงัหวดัพงังา อําเภอตะกัว่ทุ่ง ตําบลหล่อยงู 

4.2.2 ตําบลเวยีงหา้ว 5. จงัหวดัภเูกต็ อําเภอถลาง ตําบลปา่คลอก 

4.3 อําเภอปา่แดด ตําบลศรโีพธิเ์งนิ 6. จงัหวดัระนอง อําเภอเมอืง ตําบลราชกรดู 

สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 8 จาํนวน 5 ตาํบล 7. จงัหวดัชุมพร อําเภอสว ีตําบลท่าหนิ 

1. จงัหวดัพษิณุโลก อําเภอเมอืง ตําบลมะขามสงู สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 12 จาํนวน 7 ตาํบล 

2. จงัหวดัเลย อําเภอเมอืง ตําบลน้ําสวย 1. จงัหวดัพทัลุง อําเภอควนขนุน ตําบลปนัแต 

3. จงัหวดัอุตรดติถ ์อําเภอท่าปลา ตําบลจรมิ 2. จงัหวดัสงขลา อําเภอรตัภมู ิตําบลควนร ู
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สาํนักงานพฒันาท่ีดินเขต 12 จาํนวน 7 ตาํบล (ต่อ) 

3. จงัหวดัสตูล อําเภอเมอืง ตําบลควนโพธิ ์

4. จงัหวดัตรงั อําเภอวงัวเิศษ ตําบลเขาวเิศษ 

5. จงัหวดัปตัตานี อําเภอหนองจกิ ตําบลบ่อทอง 

6. จงัหวดัยะลา อําเภอธารโต ตําบลครีเีขต  

7. จงัหวดันราธวิาส อําเภอตากใบ ตําบลไพรวนั 

  

ผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน 

การนําแผนการใชท้ีด่นิไปสู่การปฏบิตั ิเป้าหมายทีส่ําคญั คอื 

1. สภาเทศบาล หรอืสภาตําบล นําแผนการใชท้ีด่นิทีม่กีจิกรรมของกรมพฒันาทีด่นิเขา้ไปบรรจุใน

แผน 3 ปี โดยสภาเทศบาล หรอืสภาตําบล มมีตริบัรอง ซึง่อาจมกีารตัง้งบของเทศบาล หรอืองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบล ดาํเนินการ เช่น งบซือ้เมลด็พนัธุพ์ชืคลุมดนิ ซึง่ปลกูโดยเกษตรกรในพืน้ทีต่ําบลนัน้  

2. กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย  (มาตรา 16 แห่ง

พระราชบญัญตัิพฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2551) มกีารปฏิบตัิในเขตการใช้ที่ดนิที่กําหนดในแผนการใช้ที่ดนิเขต 

ต่าง ๆ โดยมงีบประมาณดาํเนินการในแต่ละปี  

สามารถเขา้ถงึไดท้ี ่http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php 
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  การปรบัเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) 

ปจัจุบนัปญัหาสําคญัดา้นการเกษตรของประเทศไทย คอื ต้นทุนการผลติสูง สนิคา้การเกษตร

ลน้ตลาดในบางช่วงทําให้เกดิปญัหาราคาสนิค้าตกตํ่า เกดิความไม่สมดุลระหว่างผลผลติของสนิคา้เกษตร

กบัความต้องการของตลาด ซึง่เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน สาเหตุสําคญัอย่างหน่ึงทีท่ํา

ให้เกดิปญัหาดงักล่าว คอื เกษตรกรจํานวนมากที่ผลติสนิค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์จงึใหค้วามสําคญักบัการบรหิารจดัการพืน้ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นทีท่ี่ปลูกขา้วและพชื

เศรษฐกิจอื่น ๆ ให้เกิดการปรบัเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่ม ี

ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกอย่างยัง่ยืน จึงเป็นที่มาของโครงการปรบัเปลี่ยน 

การผลติในพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) เป็นการสนับสนุนการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการผลติ

ตามแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรกุ (Agri-Map) ซึง่เป็นการบูรณาการขอ้มลูพืน้ฐานเชงิพืน้ทีด่า้น

การเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ข้อมูลทรพัยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ํา พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร 

เศรษฐกจิและสงัคม ทัง้น้ีสามารถนําไปใชป้ระกอบการวางแผนดา้นการผลติสนิคา้เกษตรภายในพืน้ที ่ทําให้

สามารถบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรใหส้อดคล้องกบัสภาพความเหมาะสมของปจัจยัการผลติและการตลาด

ในพื้นที่ได้อย่างด ีนอกจากน้ียงัสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมอืในการปรบัเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพชืแต่ละชนิด 

โดยพื้นที่ S1 พื้นที่เหมาะสมมาก และ S2 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เกษตรกรจะได้รบัการส่งเสรมิให้เพิม่

ประสทิธภิาพและลดต้นทุนในการผลติ สําหรบัพืน้ที ่S3 พืน้ทีเ่หมาะสมน้อย และ N พืน้ทีไ่ม่เหมาะสม จะมี

มาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรปรบัเปลี่ยนพื้นที่มาผลติสนิค้าที่เหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นที่ เพื่อให้

เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่และความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาตัง้แต่ปี 2559 – 2562 มหีลายหน่วยงานร่วมดําเนินการปรบัเปลีย่น

การผลติในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมไดก้ว่า 599,000 ไร ่เกษตรกรไดร้บัประโยชน์กวา่ 101,000 ราย  

กรมพฒันาทีด่นิ มผีลการดาํเนินงานในปี  2562 การปรบัเปลีย่นพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกขา้ว

โดยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและปรับสภาพพื้นที่ในส่วนที่ไม่เหมาะสม เพื่อปรับโครงสร้าง 

ในการปรบัเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานและพชืชนิดใหม่ จํานวน 63,898 ไร่ เกษตรกรได้รบัประโยชน์ 

4,293 ราย ใน 47 จงัหวดั อกีทัง้ปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพการผลติในพื้นที่ดนิปญัหาโดยการสนับสนุน

ปจัจยัการผลติในการปรบัเปลีย่นกจิกรรมการผลติในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม เช่น สนับสนุนวสัดุปรบัปรุงบํารุงดนิ

ในพืน้ทีป่รบัเปลีย่นดว้ย 

แนวทางการดาํเนินงานปรบัเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสม ตามมาตรฐาน 5 ขัน้ตอน 
 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 

ตรวจ 

วนิิจฉยัพืน้ที ่

ขัน้ตอนท่ี 2 

แปลผล 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

แจง้ผลและ 

เสนอทางเลอืก 

ขัน้ตอนท่ี 4 

ส่งเสรมิ 

การปรบัเปลีย่น 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 

ตดิตาม 

และประเมนิผล 
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เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการ 

1) พืน้ทีท่าํกนิอยูใ่นเขตไมเ่หมาะสม ซึง่เกษตรกรตรวจสอบไดจ้ากขอ้มลูแผนที ่Agri-map หรอื

สอบถามจากเจา้หน้าทีส่ถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดั 

2) เป็นพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรทาํกนิไมไ่ดผ้ล หรอืผลผลติตํ่า 

3) เกษตรกรสนใจและสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 

4) ดาํเนินการในพืน้ทีเ่กษตรกรไมเ่กนิ 15 ไร ่ต่อครวัเรอืน 

5) หลงัการปรบัเปลี่ยนการใช้ที่ดนิและการผลติ เกษตรกรต้องพจิารณา ปรมิาณน้ํา แรงงาน 

และการตลาดรว่มดว้ย 

6) เป้าหมายการผลติเพื่อบรโิภค ลดค่าใชจ้า่ย และจาํหน่ายเป็นรายได ้

ช่องทางการเข้าร่วมโครงการ 

1) เจา้หน้าทีส่ถานีพฒันาทีด่นิ หมอดนิอาสา และหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทุกจงัหวดั ตอ้งประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกรไดร้บัรู ้เขา้ใจ วตัถุประสงคข์องโครงการและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั

หลงัการปรบัเปลีย่น เพื่อแจง้และประสานการเขา้รว่มโครงการ 

2) ตดิต่อหมอดนิอาสาใกลบ้า้น สถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดั หรอืสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้จากการปรบัเปล่ียนเป็นการผลิตใหม่ท่ีดีกว่า 

1) ตน้ทุนการผลติลดลงในระยะยาว 

2) ลดความเสยีหายหรอืความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิ

3) เป็นการพฒันารปูแบบ Smart Agriculture 

4) เกษตรกรสามารถบรหิารจดัการพืน้ทีไ่ดด้ว้ยตนเอง 

5) สรา้งความพรอ้มการผลติระบบเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี ์

6) สรา้งความมัน่คงทางอาชพี และเป็นมรดกตกทอดสู่ลกูหลานสบืไป 
7) ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ 

เกษตรกรสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าเมื่อปรบัเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วทําให้ผลผลติและรายได้

เพิ่มขึ้น จากผลการประเมนิโครงการฯ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีการผลิต 2561/62 พบว่า 

ในภาพรวมการปรบัเปลี่ยนการผลติเป็นสนิค้าใหม่ในทุกสนิค้าจะให้ผลตอบแทน

มากกว่าขา้ว และการปรบัเปลีย่นมาทําเกษตรผสมผสานจะใหผ้ลตอบแทนสูงทีสุ่ด 

เกษตรกรกว่ารอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจต่อโครงการฯ 
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  การสาํรวจดินและจดัทาํแผนท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 

งานสาํรวจดนิเป็นหน่ึงในภารกจิหลกัของกรมพฒันาทีด่นิ โดยเริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2506 ถงึ 

ปจัจบุนั เพื่อวางรากฐานดา้นการเกษตรตามระบบของประเทศสหรฐัอเมรกิา (USDA) ในอดตีขอ้มลูพืน้ฐาน

อยู่ในรูปของภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่กระดาษ การเก็บข้อมูลต้องใช้บุคลากรเป็นจํานวนมาก 

งานส่วนใหญ่ทําด้วยมอื ทําให้แผนที่ดินค่อนข้างหยาบ ปจัจุบนังานสํารวจและจดัทําแผนที่ดิน อยู่บน

พื้นฐานของระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) ที่มคีวามทนัสมยัและสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ

โดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศ มาสนับสนุนการดําเนินงานในทุกขัน้ตอน การจดัเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

ภาพถ่ายออรโ์ธส ีแบบจําลองความสูงเชงิเลข ขอ้มูลธรณีวทิยา และการใช้ทีด่นิปจัจุบนั ที่มคีวามละเอยีด

ถูกต้องสูง มาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการกําเนิดดิน ด้วยซอฟแวร์ด้าน GIS ที่มสีมรรถนะสูง ทําให้

จาํแนกความแตกต่างของพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งละเอยีด 

กองสํารวจดนิและวจิยัทรพัยากรดนิดําเนินโครงการสํารวจดนิและจดัทําแผนที่ดนิของประเทศไทย 

มาตราส่วน 1 : 25,000 ในปี 2554 – 2559 โดยมกีระบวนการดาํเนินงานสํารวจดนิ ดงัภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถจาํแนกไดท้ัง้หมด 362 ชุดดนิ 88 ดนิคลา้ยชุดดนิ และ 21 หน่วยเบด็เตลด็ โดย 
 

 

ซึง่ขอ้มลูจะมรีายละเอยีดในระดบัชุดดนิทีป่ระกอบดว้ย ประเภทของดนิตอนบนและความลาดชนั 

ดงัน้ี ภาคเหนือ พบทัง้หมด 142 ชุดดนิ 24 ดนิคลา้ยชุดดนิ และ 12 หน่วยเบด็เตลด็ ภาคกลาง พบทัง้หมด 

139 ชุดดนิ 23 ดนิคลา้ยชุดดนิ และ 13 หน่วยเบด็เตลด็ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบทัง้หมด 104 ชุดดนิ 42 ดนิ

คลา้ยชุดดนิ และ 13 หน่วยเบด็เตลด็ ภาคตะวนัออก พบทัง้หมด 146 ชุดดนิ 6 ดนิคลา้ยชุดดนิ และ 11 หน่วย

เบด็เตลด็ ภาคใต ้พบทัง้หมด 95 ชุดดนิ 21 ดนิคลา้ยชุดดนิ และ 17 หน่วยเบด็เตลด็ 
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ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมขีอ้มลูแผนทีด่นิ มาตราส่วน 1 : 25,000 ไดแ้ก่  

(1) มีฐานข้อมูลดินที่ทําให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามศักยภาพของดิน 

สามารถลดตน้ทุนและเพิม่ผลติภาพในการผลติใหก้บัพชืทีป่ลูก ทาํใหม้รีายไดแ้ละชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  

(2) สนบัสนุนหน่วยงานในกรมพฒันาทีด่นิ ใชข้อ้มลูดนิ ในการวางแผนการใชท้ีด่นิและพฒันาพืน้ที่

การเกษตร โดยดําเนินโครงการตามนโยบายต่าง ๆ อาท ิโครงการบตัรดนิด ีZoning by Agri-map การวางแผน 

การใชท้ีด่นิระดบัตําบล และการพฒันาพืน้ทีเ่กษตรอนิทรยี ์เป็นตน้  

(3) เป็นฐานขอ้มลูดนิเพื่อเตรยีมเผยแพร่แก่เกษตรกร หรอืผูส้นใจ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ใชต่้าง ๆ  

ของกรมพฒันาทีด่นิ อาท ิระบบสารสนเทศเชงิพืน้ทีเ่พื่อวางแผนการใชท้ีด่นิเกษตรกรรายแปลง (LDD on Farm), 

ขอ้มลูสารสนเทศทรพัยากรดนิรายจงัหวดั (Ldd Land Info) เป็นตน้  

(4) หน่วยงานอื่น ๆ ใช้ข้อมูลดินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนดําเนินงานด้านต่าง ๆ อาท ิ

การวางแผนป้องกนัและบรรเทาปญัหาภยัแลง้ น้ําท่วม ดนิถล่ม หรอืใชใ้นการวางผงัเมอืง เป็นตน้  

(5) เป็นฐานข้อมูลดนิของประเทศที่มคีวามเป็นปจัจุบนั เพื่อใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลดนิใน

ระดบันานาชาต ิผ่านความร่วมมอืกบัประเทศต่าง ๆ อาทเิช่น Asian Soil Partnership โดยองค์การอาหารและ

การเกษตร แห่งสหประชาชาต ิ(FAO) เป็นตน้ 

 

รปูที ่1 แผนทีด่นิประเทศไทย 
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  การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร 

เน่ืองจากการจําแนกประเภทที่ดนิ เป็นอํานาจหน้าทีข่องกรมพฒันาที่ดนิและคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งป่าไม้ถาวรเป็นผลมาจากการจําแนกประเภทที่ดิน 

และเป็นแนวเขตที่ดนิของรฐั ถือเป็นที่สงวนหวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ดงันัน้ในการดําเนินการ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกเอกสารสทิธิ ์หรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ ต้องมกีารตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้

ถาวรหรอืไม ่

การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร จะแบ่งรปูแบบการตรวจสอบออกเป็น 2 รปูแบบ 

1. การตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรแบบรบัรองเอกสารโดยใช้หนังสอืราชการ โดยมคีวามประสงค ์

ทีจ่ะขอเป็นเอกสารอา้งองิเพื่อใหด้าํเนินการอื่น ๆ ต่อไป  

2. การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรแบบเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบโดยไม่ประสงค์ที่จะขอ

เอกสารอา้งองิ สามารถดาํเนินการได ้2 ช่องทาง  

2.1 การนําตําแหน่งแปลงที่มาขอตรวจสอบที่กลุ่มจําแนกประเภทที่ดิน สํานักเทคโนโลย ี

การสาํรวจและทาํแผนที ่กรมพฒันาทีด่นิ 

2.2 การตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่  http://sql.ldd.go.th/perforest ผู้ใช้บริการจําเป็น 

ต้องทราบที่ตัง้ของแปลงที่ดนิหรอืระวางแผนที่ที่จะทําการตรวจสอบ การแสดงผลขอ้มูลเป็นไฟล์รูปภาพ 

ซึง่ไมม่คี่าพกิดั และมจีาํนวน 32 จงัหวดั ทีไ่ดด้าํเนินการ 
 

  

ภาพแสดงตวัอยา่ง  การตรวจสอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตที ่http://sql.ldd.go.th/per 
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การต่อยอดการดาํเนินการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มคีวาม

สะดวกยิง่ขึ้น สํานักเทคโนโลยกีารสํารวจและทําแผนที่ ได้เริม่พฒันา Web Application ต้นแบบ สําหรบั

ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร โดยผู้ใช้สามารถกรอกค่าพิกัดของแปลงที่ดนิ หรอืค้นหาจากชื่อสถานที ่ 

(land mark) ซึ่งการแสดงผลจะปรากฏบนพื้นภาพดาวเทยีม พรอ้มแสดงแนวเขตป่าไมถ้าวรและรายละเอยีด 

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ียงัมกีารใหค้วามรูแ้ละบรกิารขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการจาํแนกประเภททีด่นิ 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

1. ผู้ใช้บรกิารสามารถรบับรกิารตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น และได้รบับรกิารข้อมูล 

การจาํแนกประเภททีด่นิไดผ้่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ขึน้ 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตดัสนิใจวางแผนเกี่ยวกบัที่ดนิ เช่น การซื้อขายที่ดนิ การใช้

ประโยชน์ทีด่นิและอื่น ๆ 

3. ลดขอ้ขดัแยง้ในดา้นปญัหาทีด่นิทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน 

4. เพื่อป้องกนัปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพแสดงตวัอย่าง  Web Application ตน้แบบ (ระบบบรกิารขอ้มลูแผนทีก่ารจาํแนกประเภททีด่นิ) 
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 การสาธิตขยายผลทดสอบผลิตภณัฑป์ุ๋ ยชีวภาพสาํหรบันาข้าว 

ผลติภณัฑป์ุ๋ ยชีวภาพสําหรบันาข้าว เป็นกลุ่มจุลินทรยี์ที่สามารถตรงึไนโตรเจนจากบรรยากาศ

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพชื ละลายซลิเิกต และสรา้งความทนทานต่อโรคและแมลงศตัรูขา้ว 

ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต และเพิม่ผลผลติขา้ว ดําเนินการโดยการแยก คดัเลอืก และทดสอบประสทิธภิาพ

ของจุลนิทรยีใ์นหอ้งปฏบิตักิาร โรงเรอืนทดลอง และพฒันาผลติภณัฑใ์นรูปแบบผงละลายน้ํา เพื่อสะดวก

และง่ายต่อการนําไปใช ้ประกอบดว้ย 2 ผลติภณัฑ ์คอื ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วตรงึไนโตรเจนและละลาย 

ซลิเิกต และปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วเชือ้ราเอนโดไฟต์สรา้งความทนทานต่อโรคและแมลงของขา้ว โดยมี

การทดสอบผลติภณัฑใ์นภาคสนาม รวมทัง้การสาธติขยายผลทดสอบผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้ว 

ก่อนทีจ่ะส่งเสรมิถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกรต่อไป 

คณุสมบติัของปุ๋ ยชีวภาพสาํหรบันาข้าว  

1. ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วตรงึไนโตรเจนและละลายซลิเิกต ประกอบด้วยจุลนิทรยี ์2 สายพนัธุ ์

ไดแ้ก่ 

1.1 แบคทีเรยีตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azospirillum brasilense มปีระสิทธิภาพในการตรึง

ไนโตรเจนจากบรรยากาศเปลีย่นใหอ้ยูใ่นรปูแอมโมเนียมทีพ่ชืนําไปใชป้ระโยชน์ได ้4.8 กโิลกรมัไนโตรเจนต่อไร่ต่อปี 

สรา้งฮอรโ์มนพชื ส่งเสรมิการงอกของเมลด็ขา้วสงูสุด 100 % และเพิม่การแตกกอของขา้ว  

1.2 แบคที เ รียละลายซิลิ เ กต  1 5 Bacillus megaterium สามารถสร้ า งกรดอินทรีย์  เ ช่ น  

กรดออกซาลกิ ละลายธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของแร่ในดนิ ได้แก่ แร่โพแทสเซยีม ช่วยปลดปล่อย

ซลิกิอน และธาตุอาหาร เช่น โพแทสเซยีม เหลก็ แมกนีเซยีม แคลเซยีม และโซเดยีม ทีป่นอยูใ่นแรอ่อกมา  

2. ปุ๋ ยชีวภาพสําหรับนาข้าวเชื้อราเอนโดไฟต์สร้างความทนทานต่อโรคและแมลงของข้าว 

ประกอบดว้ยเชือ้ราเอนโดไฟต ์ Purpureocillium lilacinum เป็นเชือ้ราทีส่ามารถเจรญิอยู่ภายในพชื และไม่

ก่อให้เกิดอันตรายต่อพืช มปีระโยชน์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคข้าว ได้แก่ Cercospora oryzae และ 

Curvularia lunata ที่ ก่อให้เกิดโรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดในกล้าข้าว และโรคใบไหม้ และกระตุ้น 

การสรา้งกรดจสัมอนิคในขา้ว เพิม่ความตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื เช่น เพลีย้กระโดดสน้ํีาตาล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpureocillium lilacinum Azospirillum brasilense Bacillus megaterium 
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อตัราและวิธีการใช้ปุ๋ ยชีวภาพสาํหรบันาข้าว  

1. ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วตรงึไนโตรเจนและละลายซลิเิกต ใชอ้ตัรา 400 กรมั ละลายน้ํา 50 ลติร 

ฉีดพ่นลงดนิพืน้ที ่1 ไร ่ช่วงการทาํเทอืก  

2. ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วเชือ้ราเอนโดไฟต์สรา้งความทนทานต่อโรคและแมลงของขา้ว ใชอ้ตัรา 

100 กรมั ละลายน้ํา 20 ลติร ฉีดพ่นในพืน้ที ่1 ไร ่ระยะตน้กลา้ขา้วอาย ุ5 วนั 

ประโยชน์ของปุ๋ ยชีวภาพสาํหรบันาข้าว 

1. เพิม่ปรมิาณไนโตรเจนเฉลีย่ 4.8 กโิลกรมัไนโตรเจนต่อไรต่่อปี 

2. สรา้งฮอรโ์มนกระตุ้นการงอกของเมลด็ ส่งเสรมิการเจรญิของระบบรากขา้ว 

3. เพิม่การละลายซลิเิกต 

4. สรา้งความทนทานต่อโรคและแมลงของขา้ว  

5. ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีและสารเคมทีางการเกษตร 

6. เพิม่ผลผลติขา้ว  

ผลสาํเรจ็ และการขยายผลต่อยอดการดาํเนินงาน 

ได้ดําเนินการสาธติขยายผลทดสอบผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาข้าวในการปลูกข้าวอินทรยี ์

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ดงัน้ี 

1. การสาธติขยายผลทดสอบผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วในการปลูกขา้วหอมมะลพิืน้เมอืง

อินทรยี์ จงัหวดัอํานาจเจรญิ ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับตํ่า และดินเป็นกรด พบว่า การใช้

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยชีวภาพสําหรบันาข้าวส่งเสรมิให้มผีลผลิตข้าวสูง 295.52 กิโลกรมัต่อไร่ โดยผลผลติข้าว

เพิม่ขึน้จากการไมใ่ชปุ้๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้ว คดิเป็น 17 เปอรเ์ซน็ต ์

2. การสาธิตขยายผลทดสอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยชีวภาพสําหรับนาข้าวในการปลูกข้าวอินทรีย ์

พนัธุ์ชยันาท จงัหวดัอยุธยา ซึ่งดนิเป็นดนิกรด พบว่า การใช้ผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพสําหรบัขา้วนา ร่วมกบั

ผลติภณัฑ์จุลนิทรยีผ์ลติกรด 5-อะมโินลวีูลนิิก หรอื ALA (สาร ALA เป็นสารสําคญัที่ใช้ในการสงัเคราะห์

คลอโรฟิลล์ และวติามนิบ ี12 ทําให้พชืทนต่อความเครยีดจากสภาวะแวดล้อม) อตัรา 300 กิโลกรมัต่อไร ่

ให้ผลผลิตข้าว 444.08 กิโลกรมัต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเพิ่มจากการไม่ใช้ปุ๋ ยชีวภาพสําหรบันาข้าว 

คดิเป็น 4.50 เปอรเ์ซน็ต ์

3. การใชป้ระโยชน์ผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาขา้วร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีค์ุณภาพสูง ในการปลูก

ขา้วอนิทรยี ์พนัธุ ์กข 79 ในกลุ่มชุดดนิที ่16 ชุดดนิหนิกอง จงัหวดันครนายก ซึง่ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่

ในระดบัปานกลาง และเป็นดนิกรด พบว่า การใช้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบัข้าวนาร่วมกบัปุ๋ ยอินทรยี์

คุณภาพสูง ส่งเสรมิให้ต้นข้าวมคีวามสูงเพิม่ขึ้น 2.56 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลติข้าว 772.83 กิโลกรมัต่อไร ่

โดยเพิม่ขึ้นจากวธิขีองเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ทางการค้าซึ่งไม่ใช้ปุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาข้าว 4.62 

เปอรเ์ซน็ต ์ 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. ได้นวตักรรมผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพสําหรบันาข้าว ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต สร้างความทนทานต่อโรค 

และแมลงของขา้ว 

2. ไดเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้๋ ยชวีภาพสาํหรบันาขา้วเพื่อถ่ายทอดสูเ่กษตรกร 

3. เป็นปจัจยัการผลติ สนบัสนุนการลดใชส้ารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

62 
 โครงการค่ายเยาวชน รกัษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี หลกัสตูร ปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทาน 

โครงการค่ายเยาวชน รกัษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีไดด้ําเนินงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ยาวชนไดส้ํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ์ เข้าใจประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมซึ่งเป็น

รากฐานของประเทศ เรยีนรู้จากการปฏิบตัิจริง ได้ฝึกฝนทักษะทัง้ 4 ด้าน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา  

หตัถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทกัษะที่นําไปใช้ในชีวติจรงิ และสามารถพฒันาต่อไปด้วย

ตนเองได ้โดยมลูนิธสิวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ ร่วมกบัหน่วยงานภาค ี12 หน่วยงาน ซึง่กรมพฒันาทีด่นิ

เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ได้ร่วมการดําเนินโครงการโดยจดัฝึกอบรมนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 

(ป.4-ป.5) จากโรงเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการทัว่ประเทศจดัอบรม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติฯ์ 1 ศูนย ์

ศูนยศ์กึษาธรรมชาตสิตัวป์า่ของกรมอุทยานแห่งชาตฯิ 22 ศูนย ์และศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

ตามแนวพระราชดําริของกรมป่าไม้ 8 ศูนย์ รวม 31 ศูนย์ทัว่ประเทศ มีสาระเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ 

การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม โดยบรูณาการสาระความรูต่้าง ๆ   

การดาํเนินงานของกรมพฒันาท่ีดิน  

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมดําเนินการโครงการฯ ทัง้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย 

กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิร่วมดําเนินการจดัทําคู่มอืพฒันาหลกัสูตร และเป็นวทิยากร ณ สวนสมเด็จ 

พระนางเจา้สริกิติิฯ์ 1 ศูนย ์ สถานีพฒันาทีด่นิ 25จงัหวดั เป็นวทิยากร ณ ศูนยศ์กึษาธรรมชาตสิตัวป์่าของ

กรมอุทยานแห่งชาตฯิ 22 ศูนย ์และศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมต้ามแนวพระราชดํารขิอง

กรมป่าไม้ 8 ศูนย ์รวม 31 ศูนย์ทัว่ประเทศ ในหวัข้อ การผลติปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทาน น้ําหมกัชวีภาพ 

และสารบําบดัน้ําเสียขจดักลิ่นเหม็น และหญ้าแฝกพืชเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน้ํา โดยเน้ือหาหลกัสูตร 

มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการผลติปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทาน น้ําหมกัชวีภาพ 

และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2) เพื่อให้เยาวชนมคีวามรู้ความเข้าใจในการคดัแยกขยะอินทรยี ์

เพื่อผลติสารบําบดัน้ําเสยีและขจดักลิ่นเหมน็ และ3) เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความสําคญัและประโยชน์ 

ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ประกอบดว้ย เยาวชนระดบัชัน้ ป.4-ป.5 จากทุก

ภูมภิาคทัว่ประเทศ ศูนย์ละ 4 รุ่น รวมทัง้สิ้น 124 ค่าย ๆ ละ 60 คน รวมทัง้สิ้น 7,440 คนต่อปี และคร ู

จาํนวน 1,240 คน 

ในปี 2562 เป็นปีที่ 5 การอบรมหลกัสูตรดงักล่าว มุ่งสู่เป้าหมาย 3 รกัษ์ คอื รกัษ์ชาต ิรกัษ์ศาสน์ 

รกัษ์กษัตริย์ ผ่านหลักสูตรค่ายที่ปฏิบตัิจริง ร่วมบูรณาการสหวิชาการ ในการพฒันาเยาวชนให้เข้าใจ 

อย่างลึกซึ้ง สามารถต่อยอดสู่โรงเรียน ครอบครวัและชุมชน และมกีารประเมนิผลภายหลงัการอบรม 

โดยหน่วยงานส่วนกลางจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินร่วมดําเนินการติดตามการประเมินผล 

การดําเนินงานระดบัประเทศ และหน่วยงานส่วนภูมภิาคจากสถานีพฒันาที่ดนิ 25 จงัหวดั ร่วมเป็นคณะ

ตดิตามประเมนิผลการต่อยอดขยายผลสู่โรงเรยีน ครอบครวั และชุมชนของเยาวชนและโรงเรยีนที่ผ่าน 

การอบรม   
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กองเทคโนโลยีชีวภาพดิน กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมจดันิทรรศการมีชีวิตหลักสูตรโครงการค่ายฯ  

ในงานสสีรรพรรณไม ้เทดิไทบ้รมราชนีินาถ ณ สวนสมเดจ็พระนาง เจา้สริกิติิฯ์ กรงุเทพฯ เป็นประจาํทุกปี 

 และวนัที ่11 สงิหาคม 2562 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน...รกัษ์พงไพร เฉลมิพระเกยีรตฯิ” 

โดยเยาวชนทีผ่่านการอบรม และไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนระดบัประเทศดเีด่น ดา้นการต่อยอด

หลกัสูตรปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทาน ของกรมพฒันาที่ดนิ เป็นตวัแทนกราบบงัคมทูลรายงานการต่อยอดสู่

โรงเรยีนและชุมชน  

 
 

ผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน 

1. เยาวชนทีผ่่านการอบรมในปี 2562 จาํนวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรยีน และครจูาํนวน 1,628 คน 

รวมทัง้สิ้น 9,192 คน ผลการประเมนิ พบว่า เยาวชนที่เขา้รบัการอบรมได้รบัความรูค้วามเขา้ใจภาพรวม

หลกัสตูร สามารถนําไปประยกุตใ์ช ้และสามารถนําไปต่อยอดสู่ครอบครวัและชุมชน  

2. การพัฒนาผู้นําเยาวชน ระดับประเทศ ประกอบด้วย นักเรียนที่สามารถนําความรู้จากค่ายฯ 

ไปต่อยอดขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม จํานวน 100 คน ครูวิทยากรแกนนํา 70 คน ผู้บรหิารการศึกษา

ผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้สิน้ 270 คน เป็นแกนนําการต่อยอดในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเขม้แขง็และยัง่ยนื พรอ้มทัง้เขา้ร่วม

จดันิทรรศการโครงการฯ และเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยเยาวชนทีผ่่านการอบรม และไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชน

ระดบัประเทศดเีด่น ดา้นการต่อยอดหลกัสูตรปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทาน ของกรมพฒันาทีด่นิ กราบบงัคมทูล

รายงานการต่อยอดสู่โรงเรยีนและชุมชน  

3. การดําเนินโครงการปี 2558 – 2562 (ปี1 - 5) ไดพ้ฒันานักเรยีน จาํนวน 35,350 คน ครูวทิยากร 

3,929 คน ศกึษานิเทศกแ์ละนกัวชิาการศกึษา จาํนวน 186 คน โรงเรยีนต่อยอดขยายผล จาํนวน 2,045 

โรงเรยีน 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. ไดผู้นํ้าเยาวชนทีส่ามารถนําความรูข้องกรมพฒันาทีด่นิ เป็นแกนนําการต่อยอดในพืน้ทีใ่นการช่วย

อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิ ปรบัปรงุดนิ เพื่อการพฒันาทีด่นิในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 

2. ไดเ้ครอืข่ายขบัเคลื่อนการพฒันาทีด่นิอย่างต่อเน่ืองในพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ครวูทิยากร 

นักวชิาการศกึษา เพื่อพฒันาโครงการฯ สู่ความยัง่ยนื และสามารถขบัเคลื่อนการต่อยอดขยายผลในพื้นที ่

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

การเรยีนรู ้ฝึกปฏบิตักิารผลติปุ๋ ยหมกัสตูรพระราชทาน น้ําหมกัชวีภาพ และสารบาํบดัน้ําเสยีขจดักลิน่เหมน็  

จากวทิยากรของกรมพฒันาทีด่นิ ณ ศูนยเ์รยีนรูฯ้ ทัว่ประเทศ 

ครแูละนกัเรยีนทีผ่่านการอบรมนําความรูข้ยายผลต่อยอดสู่โรงเรยีน ครอบครวั และชุมชน 
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 การขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียด้์วยระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม  PGS  

เริม่ตน้จากการดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตรตัง้แต่

ปี 2549  จนถงึปจัจบุนั ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรใชส้ารอนิทรยีล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตรครอบคลุม

ทุกหมู่บ้านจํานวนประมาณ 73,000 กลุ่ม โดยถ่ายทอดความรูด้้านการปรบัปรุงบํารุงดนิให้ด ีเตรยีมความ

พรอ้มเขา้สู่การผลติในระบบเกษตรอนิทรยี ์   

ตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรมพฒันาที่ดนิเปิดรบัสมคัรคดัเลอืกกลุ่มเกษตรกรที่มคีวามสนใจและ

ประสงค์จะเข้าสู่การรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์โดยคดัเลอืกจากกลุ่มเกษตรกรที่ทําการผลติเกษตร

อนิทรยี ์กลุ่มเกษตรกรใช้สารอนิทรยีท์ี่กรมฯ ได้เคยจดัตัง้ไว้แล้ว หรอืกลุ่มเกษตรกรระบบอื่น เช่น ระบบ 

GAP เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอนิทรยี ์

กับกรมพัฒนาที่ดินจะได้รบัการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรบัปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับการผลิต 

ในระบบเกษตรอนิทรยี ์ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารผลติทางการเกษตรทีจ่าํเป็นสําหรบัการผลติในระบบเกษตร

อินทรีย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่ม

เกษตรกรดาํเนินการ  

กรมพฒันาที่ดนิได้ร่วมกบัมูลนิธเิกษตรอนิทรยี์ไทย สนับสนุนด้านเทคนิควชิาการในการพฒันา 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS มีเป้าหมายการยอมรับของตลาด

ภายในประเทศ และภูมภิาคลุ่มน้ําโขง และการยอมรบัเชงินโยบายของรฐั กระบวนการตรวจและรบัรอง 

ใช้หลกัการ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ประเทศไทย (Thai Standard Agriculture) มกษ.

9000 เล่ม 1 และเล่ม 2 ปรบัประยุกต์เข้ากบับรบิทของเกษตรกรรายย่อยในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 

โดยทางกรมพฒันาที่ดนิได้บูรณาการร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งในการสนับสนุนเรื่องการรบัรอง

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มาตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปจัจุบัน เพื่อใช้ PGS เป็นกระบวนการใน 

การขบัเคลื่อนการดําเนินงานเกษตรอนิทรยีใ์นส่วนของกรมพฒันาทีด่นิ  

ในปจัจุบนัมกีลุ่มเกษตรกรกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 48 จงัหวดั มศีูนย์เรยีนรู้ 31 แห่ง มเีกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 กลุ่ม 5,000 ราย 50,000 ไร่ โดยมีกลุ่มที่สามารถพัฒนาไปสู่การรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์PGS  แยกตามรายปีดงัน้ี 

 ปี 2559  มเีกษตรกรผ่านการรบัรอง PGS  จาํนวน  143 ราย พืน้ที ่ 1,494 ไร ่ 

 ปี 2560  มเีกษตรกรผ่านการรบัรอง PGS  จาํนวน  192 ราย พืน้ที ่ 1,569 ไร ่

 ปี 2561  มเีกษตรกรผ่านการรบัรอง PGS  จาํนวน  256 ราย พืน้ที ่ 2,510 ไร ่

 ปี 2562  มเีกษตรกรผ่านการรบัรอง PGS  จาํนวน  312 ราย พืน้ที ่ 3,494 ไร ่
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จากการดาํเนินงานขบัเคลื่อนเกษตรอนิทรยี ์PGS มาอยา่งต่อเน่ือง สรปุผล ดงัน้ี 

1. การผลติในระบบเกษตรอินทรยี์ไม่มกีารใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคม ีรอ้ยละ 100 ส่งผลให้ลดต้นทุน 

การผลติลงไดร้อ้ยละ 32.85 และเกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 47.54  

2. กลุ่มเกษตรกรสามารถเขา้สู่การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ด ้โดยการใชก้ระบวนการรบัรอง

แบบมสี่วนร่วม (PGS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดย IFOAM เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยที่มกีารใช้กัน 

ทัว่โลก มคีวามยดืหยุ่น เหมาะสมกบับรบิทของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละท้องถิน่ เสยีค่าใช้จ่ายน้อย และยงั

ช่วยเสรมิสร้างกระบวนการให้ชุมชนมสี่วนร่วม มกีารพฒันา และมคีวามเข้มแขง็จากกิจกรรมกลุ่ม สงัคม

มัน่คง  และนําไปสู่ความยัง่ยนื 

3. ผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีเ์พิม่มากขึน้ เน่ืองจากกระบวนการ 

PGS เป็นระบบทีผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดช่้วยกนัตรวจสอบในขัน้ตอนการผลติ จะช่วยในการรบัรองผลติภณัฑ์

เกษตรอนิทรยีข์องเกษตรกรจากกจิกรรมการรบัรองทางสงัคม สนิค้าเกษตรอนิทรยีท์ี่ซือ้ตรงกบัเกษตรกร

ผูผ้ลติ ราคาสนิคา้ไมผ่่านคนกลาง สนิคา้เกษตรอนิทรยีจ์งึมรีาคาไมสู่งมากจนเกนิไป ผูบ้รโิภคมโีอกาสเลอืก

ซือ้สนิคา้เกษตรอนิทรยีม์าบรโิภคไดม้ากขึน้นัน่เอง อนัเป็นการส่งเสรมิการผลติเกษตรอนิทรยี ์

ในปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ยงัคงขบัเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรยีด์้วยระบบ 

การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ไปอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ 

กรมพฒันาที่ดนิ ทีเ่รยีกว่า “มสิเตอรเ์กษตรอนิทรยี”์ โดยใหก้ารสนับสนุนขอ้มูลวชิาการดา้นการจดัการดนิ 

การเตรยีมดนิใหอุ้ดมสมบูรณ์ พรอ้มจะผลติในระบบเกษตรอนิทรยี ์สนับสนุนปจัจยัการผลติเกษตรอนิทรยี ์

แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ข้อมูลแผนที่ดิน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา 

การพฒันากลุ่มเกษตรกรเขา้สู่การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีด์้วยระบบ PGS สนับสนุนปจัจยัการผลติ

เกษตรอินทรยี์ให้กบักลุ่มเกษตรกร และจดัตัง้ศูนย์เรยีนรู้เกษตรอินทรยี์ PGS กระจายอยู่ตามบรเิวณต่าง ๆ  

ทัว่ประเทศ เพื่อพฒันาใหก้ลุ่มเกษตรกรเขม้แขง็จนไปสู่การขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์PGS ในทีสุ่ด   
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 การพฒันาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา 

 

โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจําจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง 

วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพฒันาท่ีดิน 

โครงการพัฒนาและสร้ าง เครือข่ ายหมอดินอาสาประจํ าจังหวัด  ปี งบประมาณ 2562  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาประจําจงัหวัดรบัทราบทิศทางการดําเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 

ในบทบาทของหมอดนิอาสาประจาํจงัหวดั ซึ่งมคีวามสําคญัในการเชื่อมโยงและเป็นศูนยก์ลางเครอืข่ายหมอดนิ

อาสาในระดับพื้นที่ โครงการน้ีเปิดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยน ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทางการบริหาร

เครอืข่ายของหมอดนิอาสาทุกระดบั (หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจงัหวดั) พรอ้มทัง้เพิม่พูนความรู ้ด้านการใช้

เทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการน้ําใหก้บัหมอดนิอาสา กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รบัการอบรม คอื หมอดนิอาสาประจํา

จงัหวดั 77 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 ราย และเจา้หน้าทีจ่ากสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 แห่งละ 1 ราย รวมผูเ้ขา้

อบรมจํานวนทัง้สิ้น 89 ราย มกีารบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยกีารใช้น้ําอย่างมปีระสทิธภิาพ วทิยากรจาก

บรษิทัซุปเปอรโ์ปรดกัส ์จาํกดั และเรือ่ง การจดัการทรพัยากรดนิเบือ้งต้นสําหรบัหมอดนิอาสา วทิยากรจาก

กองสํารวจดินและวิจยัทรพัยากรดิน รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง เพื่อระดมความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสําหรบันําไปจดัทําแนวทางการพฒันาหมอดนิอาสา โดยแบ่งหมอดนิอาสาออกเป็น 6 กลุ่มย่อย 

ดงัน้ี กลุ่มที ่1 การจดัทาํฐานขอ้มลูและการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูหมอดนิอาสา กลุ่มที ่2 บทบาทหน้าที ่ปญัหา

การดําเนินงาน และการดูแลเครอืข่ายหมอดนิอาสา กลุ่มที ่3 เกษตรอนิทรยี ์กลุ่มที ่4 การจดัทําแผนการพฒันา

ที่ดินระดับตําบล กลุ่มที่ 5 การแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และกลุ่มที่ 6 ศูนย์เรยีนรู ้

การพัฒนาที่ดิน ในการแบ่งกลุ่มย่อยประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรประจํากลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกองสํารวจดินและวิจยัทรพัยากรดิน 

กองนโยบายและแผนการใชท้ีด่นิ และกองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ  

 

ผลสําเรจ็ของการดําเนินโครงการพฒันาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจาํจงัหวดั 

ปีงบประมาณ 2562 

1. หมอดนิอาสาไดร้บัความรูเ้รื่องเทคโนโลยกีารใชน้ํ้าอย่างมปีระสทิธภิาพและการจดัการทรพัยากรดนิ 

โดยสามารถนําความรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในการทําเกษตรในพื้นที่ของตนเอง พรอ้มทัง้

ถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรในเครอืขา่ยได ้

2. ได้แนวคิดในการพฒันาเครอืข่ายหมอดนิอาสา โดยเฉพาะหมอดินอาสาประจําจงัหวดัได้รบั 

การพฒันาและเสรมิสรา้งใหม้คีวามเขม้แขง็เพิม่ขึน้ 

3. กรมพัฒนาที่ดินได้แนวทางการพัฒนาหมอดินอาสาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัพืน้ที ่
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 โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟ 

ในพื้นท่ีเกษตรภาคเหนือ 

 โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังและการผลิต 

ปุ๋ ยอินทรยี์เพื่อป้องกันหมอกและควนัไฟในพื้นที่ 68 ตําบล 

37 อําเภอ 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน แพร ่ น่าน พะเยา ลําพูน ลําปาง และตาก ซึง่มี

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ขา้ว ข้าวโพด และอ้อย ปีงบประมาณ 

พ.ศ . 2562 งบประมาณ 44,412,000 บาท ได้ดําเนินการ 

แลว้เสรจ็ โดยมผีลการดําเนินงานในกจิกรรมไถกลบ 75,193 ไร ่

และกิจกรรมผลิตปุ๋ ยอินทรยี์ 4,680 ตัน ครบ 1 เปอร์เซ็นต ์

เกษตรกรไดร้บัประโยชน์ไม่น้อยกว่า 800 ราย ต่อปี และจุด

ความร้อนลดลง 49.00 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 1 กิจกรรม

ดังกล่าวเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินและเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดนิให้ยัง่ยนืสบืไป สําหรบัในปีงบประมาณ 2563 กรมพฒันาที่ดนิได้ขยายผลการดําเนินงาน

ครอบคลุมพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนือ กจิกรรมไถกลบ 70,000 ไร ่และกจิกรรมผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์4, 661 ตนั  
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 โครงการป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน และฟ้ืนฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรกัษ์ดิน 

และน้ํา 
 

โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

มทีี่มาจากการบูรณาการกจิกรรมของหน่วยงานภายในกรมพฒันาที่ดนิ ได้แก่ จดัระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน แก้ไขสภาพดินเสื่อมโทรม และอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค ์

ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่ม น้ํา (Watershed 

Management) ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง เชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร ์และนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ยุทธศาสตรช์าต ิ

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตลอดจนมคีวามสอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศ (พ.ศ. 2558-2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพงัทลายของดิน กลยุทธ ์ 

การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพืน้ที่เกษตรกรรมในพื้นที่ดนิเสื่อมโทรมและชะล้างพงัทลายของดนิด้วยโครงการป้องกนั

การชะลา้งพงัทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรม ดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

จดัทําแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิและน้ํา ในลกัษณะการบรกิารจดัการพื้นที่ในเชงิลุ่มน้ํา โดยการ

แบ่งการจดัการเป็นระดบัลุ่มน้ํายอ่ยตามลําดบัความสําคญั ทีไ่ดจ้ากการพจิารณาจากหลาย ๆ ปจัจยัร่วมกนั 

เช่น สภาพการชะล้างพงัทลายของดนิ ความร่วมมอืของกลุ่มเกษตร สภาพทางเศรษฐกจิสงัคม และปจัจยั

อื่น ๆ แลว้จงึทาํการกําหนดเป็นแผนพฒันาพืน้ทีร่ายปี โดยมกีารกําหนดมาตรการดา้นการป้องกนัและฟ้ืนฟู

ทรพัยากรดนิตามสภาพปญัหาของแต่ละพื้นที่ จนสามารถแก้ไขปญัหาการชะล้างพงัทลายได้ทัง้ลุ่มน้ําที่

ทาํการศกึษา โดยสรปุคอื โครงการน้ีมเีป้าหมายเพื่อจดัทาํแผนแม่บทการบรหิารจดัการ การชะลา้งพงัทลาย

ของดนิและฟ้ืนฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา  
 

ผลสําเรจ็ของโครงการน้ี กรมพฒันาที่ดนิจะได้ต้นแบบแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิและน้ํา 

โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและพืน้ฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา ปี 2562 

ซึง่เป็นโครงการนํารอ่งบรเิวณพืน้ทีลุ่่มน้ําย่อยแม่สาคร-หว้ยสาลกี อําเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน สําหรบันําไป

ขยายผลในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ต่อไป ดงันัน้ ผลประโยชน์ทีก่รมพฒันาทีด่นิจะไดร้บัจากโครงการน้ีคอื   

 1. กรมพัฒนาที่ดินมีต้นแบบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา โครงการป้องกัน 

การชะล้างพงัทลายของดนิและพื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา สําหรบัการขบัเคลื่อน

การดําเนินงานด้านการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนปฏริปูประเทศ และ

แผนบรหิารจดัการน้ําของประเทศ ต่อไป 

2. หน่วยงานด้านวชิาการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา มคี่าดชันีชี้วดัที่สําหรบันําไปใช้ในการพฒันางานวจิยั 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงสถานภาพทรพัยากรดนิ 

3. กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผน ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการ 

ดา้นอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

4. เกษตรกรที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน และพื้นที่ดินปญัหา มีแผน 
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การจดัการการชะลา้งพงัทลายของดนิและพืน้ฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา ทําใหส้ามารถ

ใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามศกัยภาพของพืน้ที ่
 

สําหรบัการขยายผลต่อยอดดําเนินการหลงัจากโครงการนําร่องที่ลุ่มน้ําย่อยแม่สาคร - ห้วยสาลกี 

อําเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน กรมพฒันาที่ดนิได้ขอตัง้งบประมาณในการดําเนินการศึกษาเพื่อจดัทําแผน

แม่บทและแผนบรหิารจดัการพื้นที่ ในพืน้ทีลุ่่มน้ําทีม่ปีญัหาการชะล้างพงัทลายของดนิ หรอืพืน้ที่ลุ่มน้ําที่มี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิเพิม่เตมิในปี 2563 อกีจาํนวน 10 พืน้ที ่และในปี 2564 

จะได้นําแผนแม่บทและแผนบรหิารจดัการพื้นที่ มาเป็นแนวทางในการดําเนินการสํารวจ ออกแบบโดย

ละเอยีด เพื่อขอตัง้งบประมาณค่าก่อสรา้งในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป ดงันัน้ในการดําเนินงานในแต่ละ

พื้นที่ศึกษา จะกําหนดกรอบแผนการดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ปีแรกเป็นการจดัทําแผนแม่บท 

การพฒันาพื้นที่และวางแผนปฏิบตัิงาน ปีที่ 2 เป็นการสํารวจและออกแบบพื้นที่โครงการโดยละเอียด 

และปีที ่3 เป็นการดาํเนินการก่อสรา้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการนําร่องท่ีลุ่มน้ําย่อยแม่สาคร-ห้วยสาลีก อําเภอเวียงสา 

จงัหวดัน่าน 
 

เป็นที่ทราบกนัดปีญัหาการชะล้างพงัทลายของดนิ ขึ้นอยู่กบัคุณลกัษณะของดินเอง และจะเกิด

รุนแรงมากขึน้ถ้าพื้นที่มคีวามลาดชนัมากขึน้ และไม่มสีิง่ปกคลุมผวิดนิ ซึ่งลกัษณะสภาพภูมปิระเทศและ

สภาพการใช้ทีด่นิบรเิวณพื้นทีโ่ครงการนําร่องน้ี จะเหน็ได้ชดัว่าเป็นพื้นที ่ที่มคีวามลาดชนัสูงและมกีารใช้

ประโยชน์ทีด่นิเป็นไร่ขา้วโพด จงึทําใหป้ญัหาการชะล้างพงัทลายของดนิมคีวามรุนแรงมาก จะเหน็ไดจ้าก

แผนที่แสดงความลาดชนั และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ สภาพการใช้ที่ดนิ พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยน้ําแม่สาคร-

ห้วยสาลีก อําเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน มเีน้ือที่รวมทัง้สิ้น 208,164 ไร่ พบว่า มกีารใช้ที่ดินแบ่งออกเป็น 

5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

1. พืน้ทีเ่กษตรกรรม มเีน้ือที ่123,243 ไร ่ไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วไร ่ยางพารา สกั ยคูาลปิตสั  

2. พืน้ทีป่า่ไม ้มเีน้ือที ่73,266 ไร ่ 

3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มเีน้ือที ่

9,176 ไร ่ 

4. พืน้ทีเ่บด็เตลด็ มเีน้ือที ่1,764 ไร ่ 

5. พืน้ทีน้ํ่า มเีน้ือที ่715 ไร ่ 

 

 

                     

 

 

                    แผนที ่1 สภาพการใชท้ีด่นิในพืน้ทีลุ่่มน้ํายอ่ย 

                                แมส่าคร-หว้ยสาลกี 
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    แผนที ่2 ความลาดชนัในพืน้ทีลุ่่มน้ํายอ่ยน้ํา                        แผนที ่3 ประเมนิการสญูเสยีดนิ 

               แมส่าคร-หว้ยสาลกี 
 

 
 

พืน้ทีลุ่่มน้ําเป้าหมายในแผนปฏบิตักิารเพื่อป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟูพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ลุ่มน้ํายอ่ยแมส่าคร-หว้ยสาลกี ระยะ 1 ปี 

 

โดยการดาํเนินการไดว้เิคราะหส์ภาพปญัหาร่วมกนัระหว่างผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง และไดม้กีารทําประชา

พจิารณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในพื้นที่โครงการ เพื่อนํามาประเมนิในการจดัทําแผนบรหิารจดัการโครงการ

ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดินและพื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา จนได้พื้นที ่

ลุ่มน้ําย่อยที่จะนํามาวเิคราะห์จดัทําแผนมาตรการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา (Conceptual Design for Land and 

Water Conservation Measures) 
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 การพฒันาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบติังาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพฒันาท่ีดิน 

การจัดทําระบบการรายงาน 

แผน/ผลการปฏบิตังิาน กรมพฒันาที่ดนิ 

เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติ วิ ธี ก าร

งบประมาณ พ.ศ. 2561 “มาตรา 47 ใหห้น่วย

รบังบประมาณจดัให้มีระบบการติดตาม

และประเมินผล การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ าย

งบประมาณภายในหน่วยรบังบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์และวิธี ที่ผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณกําหนด และให้ถือว่า

ก า รป ร ะ เ มินผ ล เ ป็ นส่ ว นห น่ึ ง ข อ ง

กระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อ

สาธารณชนด้วย” ซึ่งกรมพฒันาที่ดนิได้

ดําเนินการจดัทําระบบการรายงานแผน/

ผลก า รปฏิบัติ ง า น  สํ า ห รับ ใ ช้ เ ป็ น

เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม เร่งร ัด 

การดําเนินงานของกรมใหม้ผีลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ  

การพฒันาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏบิตัิงาน กรมพฒันาที่ดนิ ที่ผ่านมาใช้โปรแกรม Excel  

ในการจดัทําระบบอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารกําหนดรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

แผนงาน ผลผลติ โครงการ และกจิกรรมหลกั 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ และแบบฟอร์มการรายงาน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณประจํา ปี งบประมาณของ 

สํานักงบประมาณ แต่ในการใช้งานระบบ

ดงักล่าวยงัขาดการเชื่อมโยงเครอืข่ายของ

ระบบ ซึง่ในการใชง้านระบบ กองแผนงาน     
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ภาพแสดงการบนัทกึขอ้มลูรายงาน/ผลการปฏบิตัขิองแต่ละหน่วยงาน 

จะต้องเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูจากทุกหน่วยงาน และนํามาบนัทกึลงในระบบ ประกอบกบัในปจัจุบนัระบบราชการ 

4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด ์4.0 มกีารกําหนดยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ใหภ้าครฐัต้องปรบัตวัให้สามารถ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมยุคดจิทิลัท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

ที่รวดเรว็และไม่สามารถคาดเดาได้ จงึต้องมุ่งเน้นความคล่องตวัเพื่อขบัเคลื่อนภารกจิพเิศษ (Agenda – 

Based) และนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาเปลี่ยนระบบราชการสู่ Government 4.0 กองแผนงาน จงึได้ดําเนินการ

พฒันาระบบการรายงานแผน/ผลการปฏบิตังิาน กรมพฒันาทีด่นิ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จดัทําระบบ

รว่มกบัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มกีระบวนการในการพฒันาระบบ โดยการวเิคราะหป์จัจยั

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนวเิคราะห์การใชง้านระบบเดมิ และความต้องการใช้งานระบบใหม่ ใหส้ามารถ

เรียกใช้ข้อมูลได้ในรูปแบบ real time เพื่อให้มีความทันสมัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขัน้ตอน 

การปฏบิตัิงานภายใน และกระบวนการบรหิาร กํากบั ติดตาม เร่งรดัการปฏบิตัิงานของกรมพฒันาที่ดิน 

พรอ้มเปิดใช้งานระบบผ่านทางเวบ็ไซต์ของกรมพฒันาทีด่นิ LDD Intranet เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน และ

อํานวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานไดใ้ชป้ระโยชน์ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
 

 
ภาพแสดงการเรยีกขอ้มลูรายงานแผน/ผลการปฏบิตังิานในรปูแบบไฟล ์Excel 
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 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี เพ่ือวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง  

( LDD on Farm Land use Planning) 

 

   ท่ีมาของการดาํเนินงาน 
 

ปจัจุบนัพบว่ามกีารนําพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาทําการเกษตร มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ไม่ถูกต้อง 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยทีี่ไม่ถูกต้องตามคําแนะนําของหลกัวชิาการ เช่น การใส่ปุ๋ ยที่ไม่เหมาะสมกับ

คุณสมบตัขิองดนิและความตอ้งการของพชื การปลกูพชืไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่การปลกูพชืตามความต้องการ

ของตลาด และใช้เทคโนโลยีและปจัจยัการผลิตตามโฆษณาชวนเชื่อตามสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้การทํา

การเกษตรมตี้นทุนที่สูง เกดิความเสื่อมโทรมของทรพัยากร ทําใหไ้ด้ผลผลติตํ่ากว่าศกัยภาพของดนิและ

คุณภาพไม่ด ีนําไปสู่การขาดทุน และการลดลงของพื้นที่เกษตร ดงันัน้ เกษตรกรจงึควรคํานึงถึงการทํา

การเกษตรทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่โดยใชท้ีด่นิใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ที ่ตามแนวทางการวางแผนการ

ใช้ที่ดินสําหรบัแปลงของเกษตรกร ซึ่งเป็นการเสนอแนะทางเลือกในเชิงวิชาการและเป็นองค์ความรู้ที่

สามารถเขา้ใจได้ง่าย เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศกัยภาพของพืน้ทีท่ํากนิของเกษตรกร 

และสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดนิได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสทิธภิาพสูงสุด ช่วยให้ลด

ตน้ทุนและเพิม่ผลผลติได ้

กรมพฒันาที่ดนิ ได้เห็นความสําคญัของการวางแผนการใช้ที่ดนิสําหรบัทําการเกษตรรายแปลง 

จงึพฒันา “ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเชงิพืน้ที่เพื่อวางแผนการใช้ทีด่นิเกษตรกร ระดบัรายแปลง” เพื่อใช้

เป็นแนวทางการวางแผนการใชท้ีด่นิ เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึศกัยภาพของพืน้ทีท่ํากนิ และ

สามารถนํามาใชใ้นการวางแผนการใชท้ี่ดนิไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่ในระบบน้ี มฐีานขอ้มลูทีค่รอบคลุมหลายดา้น 

ประกอบด้วย ขอ้มูลชุดดนิ ข้อมูลการใช้ที่ดนิ ขอ้มูลดนิปญัหา ขอ้มูลความเหมาะสมสําหรบัการปลูกพชื

เศรษฐกจิ (S1, S2, S3, N) คําแนะนําการใชปุ้๋ ย ขอ้มลูสภาพภูมอิากาศ ขอ้มลูปรมิาณน้ําฝน ขอ้มลูทีต่ ัง้

โรงงานและแหล่งรบัซื้อ ขอ้มูลแหล่งน้ํา ผลผลติคาดการณ์และการจดัการดนิ และมขีอ้มูลพชื 31 ชนิดพชื 

ประกอบดว้ย ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัสาํปะหลงั สบัปะรด ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง ยางพารา ปาลม์น้ํามนั 

ลําไย ลิ้นจี่ มงัคุด ทุเรยีน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผกักินใบ พรกิ มะเขอื มะเขอืเทศ กระเจี๊ยบเขยีว 

กระเทยีม หอมแดง หอมหวัใหญ่ มนัฝรัง่ มนัเทศ เผอืก หน่อไมฝ้รัง่ กาแฟ 
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   ผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน  
 

1. สามารถวาดแปลงและบรหิารจดัการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่ Online เช่น แผนที่

ภาพถ่ายดาวเทยีม (Imagery map) แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม (Google Map) และแผนทีแ่บบผสม (Hybrid 

map) จะทําใหท้ราบถงึขอ้มลูประจาํแปลงนัน้ ๆ ตัง้แต่เริม่ปลูกจนถงึเกบ็เกี่ยว เพื่อนํามาใชว้างแผนการใช้

ที่ดนิในพื้นที่เกษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม เมื่อบรหิารจดัการแปลงเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ระบบจะ

คาํนวณตน้ทุนการผลติ และคาดการณ์ผลผลติ ประจาํแปลง รายรบั-รายจา่ย ผลกําไรขาดทุน และสรุปขอ้มลู

ใหเ้กษตรกรเป็นรายแปลง พรอ้มทัง้ ม ีQR Code เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถสแกนเขา้ดูขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเรว็ 

2. เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นํามาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จรงิ หรอื

ตอ้งการปรบัเปลีย่นพชืเป็นชนิดอื่น ๆ ได ้เพื่อเป็นทางเลอืกการเพาะปลกูใหเ้หมาะสมกบัชุดดนิ 

3. เป็นเครื่องมอืใหเ้กษตรใช้ประกอบการตดัสนิใจ ในการเลอืกการปลูกพชืให้เหมาะสมกบัชุดดนิ 

และการบรหิารจดัการแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ปจัจบุนัมจีาํนวนเกษตรกรทีล่งทะเบยีนในระบบทัง้หมด 120,138 ราย  

5. มจีาํนวนแปลงในระบบทัง้หมด 35,926 แปลง  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
  ประโยชน์ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน ได้รบั  
 

1. กรมพัฒนาที่ดิน มีระบบที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ในรูปแบบ Web 

Application และ Mobile Application 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรพัยากรดินที่มอียู่

นับเป็นแนวทางพื้นฐานที่สําคญัทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ ยและสารเคม ี

ลดผลกระทบต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม นําไปสู่การลดตน้ทุนและเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 

3. เป็นการใช้เทคโนโลยดีิจทิลัถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร หมอดนิอาสา และประชาชน 

ส่งผลให้กระจายความรูอ้อกไปได้ในวงกวา้ง ลดค่าใชจ้่าย และอตัรากําลงับุคลากรทีต่้องทําหน้าที่ถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

4. เป็นการให้บริการที่ยดึเกษตรกรหรอืประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric & Service-

Oriented Government)  
 

การขยายผลต่อยอด 

 

ในปจัจุบนัมกีารเชื่อมโยงกบัโครงการบตัรดนิด ีทําใหห้มอดนิอาสา และเกษตรกร ที่มบีตัร ID Din 

Dee สามารถใช้ระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดนิเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm 

Land Use Planning) ได้ทนัททุีกที่ ทุกเวลาผ่านอนิเตอรเ์น็ต ทําให้การสบืค้นขอ้มูล และการเขา้ถงึขอ้มูล 

มคีวามสะดวก ลดระยะเวลาและขัน้ตอนการเรยีกใชแ้ละประมวลผลขอ้มลู นําไปสู่การพฒันาภาคการเกษตร

ไปสู่การเป็นเกษตร 4.0 
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  การดาํเนินงานด้านการจดัทาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม  

     และแอปพลิเคชนั 

 

กรมพฒันาทีด่นิ ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในรปูแบบโปรแกรมและแอปพลเิคชนัต่าง ๆ 

โดยมแีอปพลเิคชนัทีส่ําคญั คอื Chatbot คุยกบัหมอดนิ และระบบสารสนเทศเชงิพืน้ที่ เพื่อวางแผนการใช้

ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) เป็นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สามารถให้บรกิารแก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ในการขอรบับรกิาร และเข้าถึงข้อมูลการเกษตร 

ดา้นต่าง ๆ ในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิม่ความรวดเรว็ในการบรกิาร 

 

Chatbot คยุกบัหมอดิน 

เป็นแอปพลเิคชนัทีม่กีารส่งขอ้มลูข่าวสาร ลกัษณะ Broadcast ประชาสมัพนัธ ์สื่อความรู ้บทความ

วชิาการ คลปิวดิโีอทีน่่าสนใจ และประชาสมัพนัธก์จิกรรมงานต่าง ๆ เป็นระบบโต้ตอบอตัโนมตัหิากต้องการ

สอบถามขอ้มลูและบรกิาร โดยสามารถเลอืกเมนูในหน้าต่างการสนทนา 6 เมนู  

ประโยชน์ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านโซเชยีลมเีดยี และได้รบัคําตอบที่ต้องการ 

ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ สรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ตดิต่อสอบถาม เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์การ 

ช่วยลดต้นทุนในการจดัหาบุคลากรที่จะตอบคําถาม ทําให้ผู้ติดต่อสอบถามเกดิความรู้สกึพงึพอใจในการ 

เอาใจใส่ในการแก้ไขปญัหา เป็นการนําปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการวเิคราะห์

ขอ้มลู และนําผลการวเิคราะหม์าพฒันาประสทิธภิาพในการทาํงานหรอืการใหบ้รกิารประชาชน  
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 การดาํเนินการตามแผนการตรวจสอบประจาํปี พ.ศ.2562  
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 การพฒันาองคก์ารสู่ระบบราชการ 4.0 

ตามทีร่ฐับาลไดก้ําหนดนโยบาย ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อใหภ้าครฐัปรบัตวัใหเ้ท่าทนั 

และตอบสนองความคาดหวงัของทุกภาคส่วน ซึ่งการพฒันาเป็น Thailand 4.0 ภาครฐัหรอืระบบราชการต้อง

ปรบัตวัเขา้สู่ระบบราชการ 4.0 ทํางานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน ซึ่งหมายความว่า ระบบราชการต้องปรบัเปลี่ยนแนวคดิและวธิกีารทํางานใหม่เพื่อพลกิโฉม 

(transform) ใหส้ามารถเป็นที่เชื่อถอืไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ (Credible and Trusted 

Government) มแีนวทางการพฒันาใน 3 มติ ิคอื มติทิี่ 1 ภาครฐัต้องเปิดกวา้งเชื่อมโยงกนั(Open & Connected 

Government)  มติทิี ่2 ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen-Centric Government) และมติทิี ่3 ภาครฐัที่

มขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั (Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปจัจยัหลกัสําคญัในการ

ขบัเคลื่อน คือ การสานพลังทุกภาคส่วน 

( Collaboration)  ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม 

(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็น

ดจิทิลั (Digitization/ Digitalization)  

 กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการ

ตามนโยบายดังกล่ าว ในการพัฒนา

องค์ก รสู่ ร ะบบราชการ  4.0 โดยใช้

หลักการ  Smart LDD ประกอบด้วย 

1) Smart Service : การให้ความสําคัญ

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

การตดิต่อ เขา้ถงึ การใช ้และการแบ่งปนั

ข้อมูลร่วมกัน 3) Smart Collaboration : การทํางานเป็นทีม และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ และ 

4) Smart Operation : การบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างคุม้คา้และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

การทาํงาน โดยมผีลการดาํเนินการพฒันาองคก์รสู่ระบบราชการ 4.0 จาํแนกตามมติ ิดงัน้ี 

 มิติท่ี 1 ภาครฐัท่ีเปิดกว้างเช่ือมโยงกนั (Open & Connected Government) กรมพฒันาที่ดิน 

ดําเนินการสานพลังจากทุกภาคส่วนตามหลกั Smart Collaboration  ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ดา้นดนิภายในและระหว่างประเทศ โดยเครอืข่ายระหว่างประเทศ กรมฯ เป็นเจา้ภาพในการขบัเคลื่อนสมชัชา

ความร่วมมอืทรพัยากรดนิแห่งภูมภิาคเอเชยี (Asian Soil Partnership: ASP) มกีารจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิ

ด้านการวิจยัดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) เพื่อให้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืของนักวจิยัดา้นทรพัยากรดนิของภูมภิาคเอเชยี 

การจดัตัง้สมาคมดนิโลก และการจดัตัง้สมชัชาความร่วมมอืทรพัยากรดนิแห่งประเทศไทย สาํหรบัเครอืขา่ย  

ภายในประเทศ พฒันาเครอืขา่ยหมอดนิอาสา ซึง่เป็นเกษตรกรอาสาสมคัรเป็นตวัแทนของชุมชน มสี่วนรว่มใน 

การใหข้อ้มลู รว่มวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาทีด่นิ เรยีนรูก้ารใชข้อ้มลูเทคโนโลยดีา้นการเกษตรไปพฒันาให ้
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เหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นที่ กรมฯ ปรบัวิธกีารทํางานในการจดัทําแผนการใช้ที่ดินระดบัตําบล โดยใช้

กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน  (Participatory Rural Appraisal : PRA) รวมทัง้การพฒันาทีด่นิเชงิพืน้ทีอ่ย่าง

เป็นระบบ ได้แก่ การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา การบรหิารจดัการเชงิระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ที่ดนิเหมาะสมตาม

ศกัยภาพของดนิ ภายใต้โครงการการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิเชงิบูรณาการระดบัลุ่มน้ํา (เขตพฒันาที่ดนิ) 

นอกจากน้ีกรมฯ ยงัใช้หลกัการ Smart Connection บูรณาการข้อมูลด้านดนิและการใช้ที่ดนิ จดัทําเป็น 

Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูเชงิพืน้ทีจ่าก 19 หน่วยงาน จดัทําแผนที่

เกษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) เป็นเครื่องมอื

แสดงผลขอ้มลูเชงิภูมสิารสนเทศพรอ้มระบบแนะนําผลการปรบัเปลีย่นเป็นขอ้มลูสนับสนุน จงูใจ ทางเลอืก

ให้เกษตรกรสามารถเลือกปรบัเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามต้องการ รวมทัง้ขบัเคลื่อนโครงการ

ปรบัเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยร่วมจดัทําแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใชข้อ้มลู Agri-map เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรรายยอ่ย นอกจากนัน้

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการตลาด การแปรรูป การขนส่ง สามารถใช้ข้อมูล Agri-map ในการบรหิาร

จดัการได ้ 

มิติท่ี 2 ภาครฐัท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) กรมพฒันาที่ดนินําหลกั 

Smart Service ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ผ่านหลากหลายช่องทางทัง้ตดิต่อดว้ยตนเอง สมารท์โฟน หรอืเวบ็ไซต์ มกีารปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารประชาชน

โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั เพื่อให้ประชาชนเขา้ถงึบรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ผ่าน Web 

Application และ Mobile Application ตัวอย่างเช่น บตัรดนิดี (ID Din Dee) ดินออนไลน์ (บรกิารข้อมูลดิน

และการใช้ที่ดนิ) LDD On Farm (ระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดนิเกษตรกรรายแปลง) 

Ldd Land Info (ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด)  LDD’s IM FARM (ฐานข้อมูลจําลอง 

การเกษตรกรรม) คลปิเดด็หมอดนิ ระบบสบืคน้และใหบ้รกิารแผนที ่Online โปรแกรมแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต

ชลประทาน โปรแกรมวัสดุการเกษตร เป็นต้น การลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการแผนที่ตาม

พระราชบญัญตัอิํานวยความสะดวก และการลดภาระประชาชนโดยโปรแกรมวสัดุการเกษตรเพื่อยกเลกิสําเนา

เอกสารราชการ (No copy) 

มิติท่ี  3 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

กรมพฒันาที่ดนินําหลกั Smart Operation มาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและการบรหิารจดัการ

องคก์ร ไดแ้ก่ การพฒันานําเทคโนโลยสีารสนเทศและภูมสิารสนเทศ (GIS) สนับสนุนปฏบิตังิานในรูปแบบของ 

Web Application Mobile Application และปญัญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) เช่น LDD Zoning ระบบ

ช่วยสนับสนุนการทํางานของเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่สามารถพมิพแ์ผนทีเ่พื่อนําไปตรวจสอบกบัพืน้ทีจ่รงิ หากมี

การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ เจา้หน้าทีส่ามารถแกไ้ข ปรบัปรงุ (Redline) ขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ ไดอ้ย่าง

สะดวกและรวดเรว็ Agri-map online เป็นเครือ่งมอืแสดงผลขอ้มลูเชงิภมูสิารสนเทศพรอ้มระบบแนะนําผล 

การปรบัเปลี่ยนกิจกรรมการผลติด้วยพชืทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอํานวย

ความสะดวกใหก้บัเจา้หน้าทีส่ามารถใชง้านไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลาผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต เริม่นํา AI มาใช ้
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เพื่อตอบคําถามแทนเจ้าหน้าที่ผ่าน Chatbot “คุยกบัหมอดนิ” เป็นต้น ในการบรหิารจดัการองค์กรมนีโยบาย

ประหยดัทรพัยากรตามหลกั 3R คอื Reduce Reuse และ Recycle โดยนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นระบบบรหิาร

จดัการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัทรัพยากรและงบประมาณ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการประชุม 

(e-Meeting/VDO Conference) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล 

ลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Signature) บนเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทิลั ระบบบรหิาร

จดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบรายงานแผน/การปฏบิตังิานฯ สารสนเทศทรพัยากรบุคคล 

(DPIS) ไปรษณีย ์พด. (LDD Mail) เป็นต้น นอกจากน้ีกรมฯ ยงัมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรและผู้นําใหม้คีวามรอบรู ้

เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรบักับปญัหาที่มีความซับซ้อน  

โดยการส่งบุคลากรเข้ารบัการพฒันาในหลกัสูตรต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมตามแผนพฒันาบุคลากรประจําปี 

การกําหนด Career path ในตําแหน่งผูอ้ํานวยการสํานกั/กอง การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ฯลฯ  

 ผลลพัธ์จากการดําเนินงาน การขบัเคลื่อนการพฒันาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ส่งผลให ้

กรมพฒันาที่ดินบรรลุผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี (1) ด้านการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

การปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ กรมพฒันาทีด่นิไดค้ะแนนเฉลีย่ 96.25 ผลการประเมนิ 

“ระดบัคุณภาพ” และผลงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของทุกองค์ประกอบ (2) ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดล้อม พบว่า ดา้นเศรษฐกจิ คอื การอนุรกัษ์ ปรบัปรุง และฟ้ืนฟูดนิ การใชท้ีด่นิเหมาะสม

กบัศกัยภาพของดนิ ก่อสรา้งแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปญัหาภยัแลง้ ขาดแคลนน้ํา

ทาํการเกษตรในช่วงแลง้ การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิใหเ้กษตรกร ส่งผลให้

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลติไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ผลผลติมคีุณภาพดขีึน้ และจาํหน่ายผลผลติได้

ในราคาที่สูง ส่งผลให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนในภาพรวม 

ทัง้ประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 74,483 บาท/ครวัเรอืน/ปี ด้านสังคม คือ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เกดิความภมูใิจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมโดยมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ

ของดนิ และดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื จากการส่งเสรมิเกษตรกรใชส้ารอนิทรยีล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร ปีละ 

1 ลา้นไร ่ทาํใหเ้กษตรกรลดปรมิาณการใชส้ารเคมทีางการเกษตรลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 45.82 ส่งผลใหเ้กดิ

ความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีกรมยงัส่งเสริมการรกัษาสิ่งแวดล้อม โดยลด 

การเผาเศษวสัดุทางการเกษตร และรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของดนิ ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 75,193 ไร่ เพื่อ

ป้องกนัและลดปญัหาหมอกควนัทีก่่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ (3) ด้านผู้รบับริการ 

และประชาชน เกษตรกรที่ได้รบัการส่งเสรมิและบรกิารด้านการพฒันาที่ดนิ 609,207 ราย ผลประเมนิ

พบว่า เกษตรกรมคีวามพงึพอใจต่องานบรกิารของกรมพฒันาทีด่นิ คดิเป็นรอ้ยละ 92.16 (4) ด้านการลด

ต้นทุน จากนโยบายการประหยดัทรพัยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงานและการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการปรบัปรุงกระบวนหลกัและสนับสนุน ใช้เทคโนโลยดีิจทิลัปรบัปรุงกระบวนงาน พฒันาระบบ 

การเรยีกใช้ขอ้มูลผ่านแอพลเิคชัน่ไม่น้อยกว่า 9 แอพลเิคชัน่ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน ลดต้นทุน 

ลดระยะเวลา และขัน้ตอน ส่ งผลให้ต้นทุนจากการจัดซื้อวัสดุสํานักงานลดลงร้อยละ  7.7 และ 
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(5) ด้านการเป็นต้นแบบ กรมพฒันาที่ดนิได้รบัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก ระดบับุคคล ได้แก่ รางวลัเขม็

พระพิรุณทองคํา และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ระดบัองค์กร ไดแ้ก่ รางวลัเลศิรฐั จากสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 5 รางวลั (สาขา

บรกิารภาครฐั 2 รางวลั และสาขาการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม 3 รางวลั) และรางวลัสนับสนุนนโยบาย

รฐับาลตามโครงการยกเลกิสาํเนาเอกสารราชการ 1 รางวลั จากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 โปรแกรมข้อมูลครภุณัฑแ์ละส่ิงปลูกสร้างของกรมพฒันาท่ีดิน 

หลกัการและเหตุผล 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  มีหน้าที่

เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ ควบคุมการจดัทําทะเบยีน

คุมรหัสครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ ใน

ระบบ  GFMIS ขอ งกรมพัฒนาที่ ดิน  พร้อมทั ้ง

ดําเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ ขอ้มลูในระบบ

ครุภัณฑ์ Online และสินทรพัย์ในระบบ GFMIS ให้

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ดงันัน้เพื่อใหก้าร

บรหิารจดัการสินทรพัย์ของกรมพฒันาที่ดนิ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น กลุ่ม

บรหิารสนิทรพัย์ กองคลงั และศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมอืกนัพฒันาโปรแกรม

ฐานขอ้มลูครภุณัฑแ์ละสิง่ปลกูสรา้ง โดยม ี3 โปรแกรม ดงัน้ี  

 1. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ Online เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย Internet  

มคีุณสมบตั ิในดา้นขอดขูอ้มลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัทะเบยีนทรพัยส์นิ และทะเบยีนพสัดุครุภณัฑ ์ระบบน้ีออกมา

เพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บัเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิ สามารถเขา้มาเรยีกดูขอ้มลูได ้หรอืสามารถคน้หา

ขอ้มลูต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

 2. โปรแกรมระบบบรหิารครุภณัฑต์ํ่ากว่าเกณฑ ์ เป็นระบบที่มกีารพฒันาเพื่อใช้จดัเกบ็ฐานขอ้มูล

ครภุณัฑต์ํ่ากวาเกณฑ ์ของกรมพฒันาทีด่นิ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ใหเ้ป็นระเบยีบระบบมาตรฐาน

เดยีวกนั ผ่านทาง internet สามารถคน้หาขอ้มลูไดส้ะดวก และรวดเรว็(โดยปีงบประมาณ 2563 เป็นตน้ไป 

ครุภณัฑ์มูลค่าตํ่ากว่า 10,000 บาท ถือเป็นครุภณัฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ ตามแนวทางปฏิบตัิที่กรมบญัชีกลาง

กําหนด) 

 3. โปรแกรมฐานขอ้มูลสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ มสีิง่ปลูกสรา้งหลายประเภทที่อยู่ภายใต้

การกํากบัดแูล ของสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต และสถานีพฒันาทีด่นิ ดงันัน้ เราจงึพฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลู

และสิง่ปลูกสรา้งขึน้เพื่อรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสิง่ปลูกสรา้งของกรมพฒันาทีด่นิ ที่ได้รบัการบนัทกึ

จากผูใ้ชง้าน ซึง่เป็นเจา้หน้าทีข่องสถานีพฒันาทีด่นิ และสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขตต่าง ๆ   
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. ทําให้หน่วยงาน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของกรมพัฒนาที่ดิน 

ใหเ้ป็นระเบยีบ และเป็นระบบภายในมาตรฐานเดยีวกนั ผ่านทางระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

2. เพื่ออํานวยความสะดวกให้เจา้หน้าทีก่รมพฒันาที่ดนิ สามารถเขา้มาเรยีกดูขอ้มลู หรอืสามารถ

คน้หาขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3. เพื่อให้ผู้บรหิาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มบรหิารสนิทรพัย ์กองคลงั และเจ้าหน้าที่พสัดุของ

หน่วยงาน สามารถติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลครุภณัฑ์และสิง่ปลูกสร้าง ผ่านทางระบบ internet ได้อย่าง 

Online Real Time 

ผลสาํเรจ็ของงาน 

 1. ทําให้การจดัระบบควบคุมภายในสนิทรพัยข์องกรมพฒันาที่ดนิ เป็นแนวทางเดยีวกนั ได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ  

2. สามารถทําการค้นหาข้อมูลและพมิพ์รายงานเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างองิในการตรวจสอบข้อมูล 

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง ชดัเจน 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบรหิารในการใช้ขอ้มูลเพื่อการวางแผน ควบคุม ตดิตามประเมนิผล

ตลอดจนการตดัสนิใจ  

4. ทําให้หน่วยงานมคีวามพร้อมและสามารถปรบัตัวให้สนองตอบกับนโยบายการปฏิรูประบบ

ราชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การขยายผลต่อยอดการดาํเนินงาน 

 เน่ืองจากเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค มกีารเปลีย่นแปลง โยกยา้ยเจา้หน้าที่

ทีป่ฏบิตังิานบ่อยครัง้ จงึทาํใหไ้ม่เขา้ใจขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานทีถู่กต้อง กลุ่มบรหิารสนิทรพัย ์กองคลงั 

จงึสรา้งกลุ่มไลน์ขึน้เพื่อช่วยตอบปญัหาในภาพรวมและทําตวัอย่างมภีาพประกอบขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ใส่ไว้ในโน้ต เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปประยุกต์ใช้ และลดการตอบปญัหาทีละหน่วยงาน พรอ้มทัง้

ปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของกองคลงั (กลุ่มบรหิารสนิทรพัย)์ ให้มขีอ้มูล ตวัอย่าง คู่มอื หนังสอืเวยีนและระเบยีบ

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อลดปญัหาผู้ปฏบิตังิานไม่รบัทราบขอ้มลูข่าวสารหรอืแนวทางการปฏบิตังิาน ผู้ทีม่า

ปฏบิตัิงานใหม่สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิม่เติมและนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ผลงานโดดเด่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รางวลัผลสมัฤทธ์ิของงาน 

และการเชิดชเูกียรติ 

 ส่วนท่ี 4 

  บุคคลและหน่วยงานดเีดน่ 

 

        รางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

 

              การเชดิชเูกยีรต ิ
 



 
 

88 รางวลัผลสมัฤทธ์ิของงาน 

   บุคคลและหน่วยงานดเีด่น  

 

  การวางแผนการใช้ท่ีดินเพ่ือจดัทาํเขตพฒันาท่ีดินลุ่มน้ําดีเด่น  

ระดบักรมฯ   รางวลัชนะเลศิ  

นางสาวลดาวลัย ์ นกัฟ้อน สถานีพฒันาทีด่นิกระบี ่ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

 

ระดบัเขต  

นายปรฬุหร์ศิ   มนปราณตี สถานีพฒันาทีด่นิสระบุร ี สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 

นายหนูจนัทร ์ ศริสิุวรรณ์ สถานีพฒันาทีด่นิฉะเชงิเทรา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

นางสาวทองสวย พบบุญ สถานีพฒันาทีด่นิบุรรีมัย ์ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 

นางสาวปญัจพร ตัง้ศริ ิ สถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

นายศราวุธ ศริลิกัณ์ สถานีพฒันาทีด่นิหนองคาย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

นายชรนิทร ศริแิกว้ สถานีพฒันาทีด่นิลําพนู สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

นางสาวประภสัสร เจรญิไทย สถานีพฒันาทีด่นิน่าน สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

นายบุญเดีย่ว บุญหมัน้ สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบรูณ์ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

นางสาวจริาพร ต่อปญัญา สถานีพฒันาทีด่นิกําแพงเพชร สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

นางสาวสุภา ออมจติร สถานีพฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

นางสาวลดาวลัย ์ นกัฟ้อน สถานีพฒันาทีด่นิกระบี ่ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

นางสาวสายใจ หมืน่ภกัด ี สถานีพฒันาทีด่นิตรงั สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
  ผลงานการปลกูหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน 

รางวลัชนะเลศิ 

สถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

ระดบัเขต 

สถานีพฒันาทีด่นิพระนครศรอียธุยา  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 

สถานีพฒันาทีด่นิจนัทบุร ี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

สถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิ  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3  

สถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

สถานีพฒันาทีด่นิสกลนคร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

สถานีพฒันาทีด่นิลาํพนู  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

สถานีพฒันาทีด่นิน่าน  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบรูณ์  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

สถานีพฒันาทีด่นิอุทยัธานี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

สถานีพฒันาทีด่นิกาญจนบุร ี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

สถานีพฒันาทีด่นิภเูกต็  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

สถานีพฒันาทีด่นินราธวิาส  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

 

  คลิปวีดิโอผลงานการปลกูหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน  

รางวลัชนะเลศิ 

สถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

ระดบัเขต 

สถานีพฒันาทีด่นิพระนครศรอียธุยา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1  

สถานีพฒันาทีด่นิจนัทบุร ี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

สถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิ  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 

สถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

สถานีพฒันาทีด่นิสกลนคร  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

สถานีพฒันาทีด่นิลาํพนู  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

สถานีพฒันาทีด่นิน่าน  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบรูณ์  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

สถานีพฒันาทีด่นิอุทยัธานี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

สถานีพฒันาทีด่นิกาญจนบุร ี  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

สถานีพฒันาทีด่นิภเูกต็  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

สถานีพฒันาทีด่นินราธวิาส  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 
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  รางวลัการประกวดคลิปวิดีโอสัน้ หวัข้อ“Stop Soil Erosion, Save our Future” 

คลปิวดีโิอสัน้ เรือ่ง เกษตรอนิทรยี ์

รางวลัชนะเลศิ   สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

คลปิวดีโิอสัน้ เรือ่ง การปรบัปรงุบาํรงุดนิ 

รางวลัชนะเลศิ   สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

คลปิวดีโิอสัน้ เรือ่ง การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 

รางวลัชนะเลศิ   สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  สาํนกัวทิยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาทีด่นิ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 
 

  รางวลัส่ือการเรียนการสอนดีเด่น 

กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ 
 

  รางวลัหมอดินอาสาดีเด่น กรมพฒันาท่ีดิน 

รางวลัชนะเลศิ  

นายสุรยิา หงษ์ลอยวงษ ์ สถานีพฒันาทีด่นิยโสธร สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  

นายนิวฒัน์   เนตรทองคาํ สถานีพฒันาทีด่นิสงขลา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 

นายขวญัชยั  แตงทอง  สถานีพฒันาทีด่นิชยันาท สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 

นายสุชาต ิ  เสน่หา สถานีพฒันาทีด่นิฉะเชงิเทรา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

นายเกยีรต ิ ประมลูศร ี   สถานีพฒันาทีด่นิสุรนิทร ์ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 

นายประดษิฐ ์  ศริธิรรมจกัร สถานีพฒันาทีด่นิขอนแก่น สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

นายสุรตัน์ รกุขรตัน์ สถานีพฒันาทีด่นิลําพนู สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

นางแสงจนัทร ์  ปนัแกว้ สถานีพฒันาทีด่นิพะเยา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

นายสุนทร   สดใส สถานีพฒันาทีด่นิพษิณุโลก สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

นางมว้น   เกดิผล สถานีพฒันาทีด่นิสุโขทยั สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

นายประทนิ   อ่อนน้อย สถานีพฒันาทีด่นิกาญจนบุร ี สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

นายสุนทร   ทพิยภ์กัด ี สถานีพฒันาทีด่นิชุมพร สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 
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  รางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

 

  รางวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

 

สาขาบรกิารภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิาร  

ระดบัดีเด่น สถานีพฒันาทีด่นิสตูล  สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 12 

ผลงาน “การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติผกัอนิทรยีบ์นกระเบือ้ง 

ดว้ยเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ” 

ระดบัดี สถานีพฒันาทีด่นิพษิณุโลก สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

ผลงาน “ลดการชะลา้งพงัทลายของดนิดว้ยนาขัน้บนัได บา้นน้ําจวง 

สู่การผลติและบรโิภคอย่างยัง่ยนื”  

 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

ประเภทรางวลั สมัฤทธผิลประชาชนมสี่วนรว่ม (Effective Change) 

ระดบัดี  สถานีพฒันาทีด่นิกระบี ่ สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

ผลงาน “ฟ้ืนฟูปฐพ…ีเกษตรวถิผีสมผสาน”  

ระดบัดี  ศูนยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

ผลงาน “พลกิดนิทราย สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้สรา้งสุขสู่ชุมชน” 

ประเภทรางวลั ผูนํ้าหุน้ส่วนความรว่มมอื (Engaged Citizen)  

นายสุรยิา  สะมะแอ ผูใ้หญ่บา้นบาเลาะ  

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 

ผลงาน “พลกิดนิทราย สรา้งอาชพี สรา้งรายไดส้รา้งสุขสู่ชุมชน” 

 



 
 

92 
  รางวัลหน่วยงานต้นแบบท่ีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง 

และพฒันาให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีวินัย และป้องกนัมิให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชากระทาํผิดวินัย 

 

กรมพฒันาที่ดนิ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ

ห น่วยงานต้นแบบ ร า ง วัล  “ข้ า ร า ช ก า ร จิ ต

สาธารณะ” ในหวัข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ โดย

กรมพัฒนาที่ ดินมีผู้บังคับบัญชา ทุกระดับที่ มี

พฤติกรรมในการบริหารและการเป็นผู้นําที่เป็น

ต้นแบบที่ด ีกํากบัดูแลผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ประพฤติ

ปฏบิตัิตามระเบยีบวนิัย โดยสอดแทรกหวัข้อวชิาที่

เกี่ยวข้องไว้ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ตลอดจน

ผูท้าํหน้าทีบ่รหิาร  

 

  รางวลัการสนับสนุนนโยบายรฐับาลตามโครงการยกเลิกสาํเนาเอกสารราชการ 

 

วนัที ่30 ตุลาคม 2562 กรมพฒันาทีด่นิ ไดร้บั

รางวลัการสนับสนุนนโยบายรฐับาลตามโครงการ

ยกเลิกสาํเนาเอกสารราชการ จากพลเอกประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีในงาน Digital Government 

Awards 2019 ณ ตกึสนัตไิมตร ีทาํเนียบรฐับาล 

งานบริการในปจัจุบันที่กรมพัฒนาที่ดิน

ยกเลกิการเรยีกสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบ้านในทุกจุดบริการของกรมพัฒนา

ทีด่นิทัว่ประเทศ เช่น บรกิารผลติภณัฑจ์ุลนิทรยีส์ารเร่ง

ซุปเปอร์ พด. กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพนัธ์เพื่อการพฒันาที่ดิน แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ วิเคราะห์

ตรวจสอบตวัอยา่งดนิ และขอแหล่งน้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
  

  รางวลัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและหมอดินอาสาดีเด่น 

สาขาการพฒันาทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  

นายสุรยิา  หงสล์อยวงษ์  

หมอดนิอาสาประจาํหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ตําบลคาํน้ําสรา้ง  

อําเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร 

สถานีพฒันาทีด่นิยโสธร สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 
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   การเชดิชเูกยีรติ

 

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกรียาภรณ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

ตาํแหน่ง ผูอ้ํานวยการกลุ่มแผนงานความรว่มมอืกบัต่างประเทศ กองแผนงาน 

วฒิุการศึกษา ปรญิญาโท Oklahoma City University 

 
ผลงานดีเด่น  

การมสี่วนผลกัดนัให้กรมพฒันาทีด่นิ ประสบความสําเรจ็และมบีทบาทนําในเวทรีะดบัโลก ไดแ้ก่ 

การเป็นประธานกลุ่มสมัชชาความร่วมมือดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership: ASP) ซึ่ง 

ประเทศไทยได้รบัความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 24 ประเทศ ให้ดํารง

ตําแหน่งประธานภมูภิาคตัง้แต่ปี 2558 – 2561 และต่อเน่ืองในวาระที ่2 ตัง้แต่ปี 2561 – 2564 และ

การประกาศให้วนัที่ 5 ธนัวาคมเป็นวนัดนิโลก ซึ่งทัง้สองผลงานเป็นการสะท้อนถงึความสําเรจ็

ของประเทศไทยในเวทรีะดบัโลกในการเป็นประเทศผูนํ้าดา้นการจดัการทรพัยากรดนิอยา่งยัง่ยนื 
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  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 

ตาํแหน่ง ผูอ้ํานวยการกลุ่มระบบเครอืขา่ยและคอมพวิเตอร ์ 

             ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

วฒิุการศึกษา ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผลงานดีเด่น  

ร่วมเป็นทมีงานนําเว็บไซต์กรมพฒันาที่ดนิและระบบเครอืข่ายของกรมพฒันาที่ดินเข้าร่วม Thai 

CERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS) เพื่อเฝ้าระวงัตรวจจบัเหตุภยัคุกคามและ

ความผดิปกตขิองการใช้งาน Internet ทําให้ภยัคุกคามจากการโจมตเีวบ็ไซต์ลดลงจาก 3,190 ครัง้ 

เหลือ 0 ครัง้  และเป็นทีมงานโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการและ 

(Population Information Linkage Center) เพื่อบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั

โดยนําขอ้มลูหมอดนิอาสาทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูประจาํตวัประชาชน 13 หลกั 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม 

กรมพฒันาท่ีดิน 

 ส่วนท่ี 5 

  ปฏทินิกจิกรรมกรมพฒันาทีด่นิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปฏิทินกิจกรรมกรมพฒันาท่ีดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

  ตลุาคม 2561 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

12 พธิบีาํเพญ็กุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเดจ็ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 13 ตุลาคม 

สวนหยอ่มตวัย ู 

กรมพฒันาทีด่นิ 

13 พธิวีางพวงมาลาเพื่อรว่มถวายสกัการะและถวายบงัคมน้อมราํลกึ

เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

ทอ้งสนามหลวง 

กรงุเทพมหานคร 

 

  พฤศจิกายน 2561 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

10 พธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน วดัมณบีรรพต  

ตําบลระแหง  

อําเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก 
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  ธนัวาคม 2561 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

5-7 มหกรรมวนัดนิโลก ปี 2561 จดัขึน้ภายใตห้วัขอ้  

“Be the Solution to Soil Pollution” 

“รว่มคดิ รว่มทําแต่วนัน้ี เพื่อปฐพไีรม้ลพษิ” 
 

   5 ธนัวาคม 2561 

- เปิดงานมหกรรมวนัดนิโลก ปี 2561 

- การสมัมนานานาชาตหิวัขอ้  

  “Sufficiency Economy Philosophy : Path to SDGs” 

- มอบรางวลั King Bhumibol World Soil Day Award 2561 
 

   6 ธนัวาคม 2561 

- นิทรรศการ หวัขอ้ “น้อมนําศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันา 

อยา่งยัง่ยนื คนืชวีติใหแ้ก่ดนิคนืความสุขใหแ้ก่เรา”  

- การประกวดวาดภาพระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา 
 

   7 ธนัวาคม 2561 

- พธิเีฉลมิฉลองวนัดนิโลกภาคพระพุทธศาสนา เจา้พระคุณสมเดจ็ 

พระอรยิวงศาคตญาณสมเดจ็พระสงัฆราช  

สกลมหาสงัฆปรณิายก เสดจ็ทรงเป็นประธาน 

พพิธิภณัฑเ์กษตร 

เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็ 

พระเจา้อยูห่วั 

จงัหวดัปทุมธานี 

6 พธิเีปิดศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจิยัดนิแห่งภูมภิาคเอเชยี 

(Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) 

ศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์

ดนิและน้ํา  

อําเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา 

9 กจิกรรมป ัน่จกัรยาน "Bike อุ่นไอรกั" เสน้ทางพระลาน

พระราชวงัดุสติ –  

สวนสุขภาพลดัโพธิ ์

อําเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

15 กจิกรรมจติอาสาเดนิรณรงค ์คน รกั คลอง ไมท่ิง้ ไมเ่ท 

ทุ่มทําความด ีตามเสน้ทางเลยีบคลองเปรมประชากร 

วดัเบญจมบพติร 

ดุสติวนาราม 

กรงุเทพมหานคร 
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  มกราคม 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

 3 พธิทีาํบุญตกับาตรขา้วสาร อาหารแหง้ เน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่

พุทธศกัราช 2562 

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

กรงุเทพมหานคร 

4 ทาํบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่ กรมพฒันาทีด่นิ 

17 งาน อุ่นไอรกั คลายความหนาว สายน้ําแห่งรตันโกสนิทร ์ พระลานพระราชวงัดุสติ 

และสนามเสอืปา่ 

 

  กมุภาพนัธ์ 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

14 พธิปีระกาศขบัเคลื่อนกจิกรรมลดและคดัแยกขยะมลูฝอย  

กรมพฒันาทีด่นิ ใสสะอาด ไรถุ้งพลาสตกิ 

ลานตวัย ู 

กรมพฒันาทีด่นิ 

25 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง สถาบนัพระมหากษตัรยิก์บัประเทศไทย สถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ (สปท.) 

27 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขบัเคลื่อนงาน 

แก่บุคลากรกรมพฒันาทีด่นิ 

หอ้งประชุม 

กรมพฒันาทีด่นิ  

ชัน้ 2 อาคาร 6 ชัน้ 

 

  มีนาคม 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

21 การประชุมทบทวนทศิทาง กรมพฒันาทีด่นิ  

ในช่วงยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

หอ้งประชุม 

กรมพฒันาทีด่นิ ชัน้ 2 

อาคาร 6 ชัน้ 
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  เมษายน 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

1 งานวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 127 ปี  

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

กรงุเทพมหานคร 

9 พธิรีดน้ํา และขอพรผูใ้หญ่ เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ์    สวนหยอ่มตวัย ู 

กรมพฒันาทีด่นิ 

11 พธิรีดน้ําขอพรเน่ืองในเทศกาลวนัสงกรานต ์ประจาํปี 2562 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

กรงุเทพมหานคร 

27 งานมหกรรมเกษตรอนิทรยี ์ปี 2562 

"เกษตรอนิทรยี ์ดนิดวีถิไีทย อาหารปลอดภยัสู่การเกษตรยัง่ยนื" 

ศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์ดนิ

และน้ํา อําเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 

28 พธิเีปิดงาน “CESRA Country Road Run” เพื่อสนบัสนุน 

การดําเนินงานของศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจิยัดนิแห่งภมูภิาค

เอเชยี (CESRA) ในการสรา้งและขยายเครอืข่าย 

ศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์ดนิ

และน้ํา อําเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 
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  พฤษภาคม 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

4 เขา้รว่มเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทในการเสดจ็พระราชดําเนินไป 

ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

บรเิวณหน้ากระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  

ถนนราชดําเนินนอก 

กรงุเทพมหานคร 

5 เขา้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทในการพระราชพธิพีระบรมราชาภเิษก พระทีน่ัง่อมรนิทร 

วนิิจฉยั 

9 เฝ้ารบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้

พระบรมราชนีิ เสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัพธิมีณฑล 

ทอ้งสนามหลวง ในพระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  

ประจาํปีพุทธศกัราช 2562 

สนามหลวง 

กรงุเทพมหานคร 

23-24 วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิ ครบรอบ 56 ปี ภายใตช้ื่องาน  

“ฟ้ืนฟูปฐพ ี56 ปี กรมพฒันาทีด่นิ” 

กจิกรรม 

- การเปิดบา้น “เยอืนเหยา้ชาวดนิ” 

- มอบรางวลัผลงานดเีด่น  

- มอบทุนการศกึษามลูนิธพิฒันาทีด่นิสงเคราะห ์และทุนการศกึษา 

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมพฒันาทีด่นิ จาํกดั  

- Kick off เปิดตวับตัรดนิด ี(ID Din Dee) เฉลมิพระเกยีรต ิ

  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  

- นิทรรศการภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิในดา้นต่าง ๆ  

- การเสวนา การระดมสมอง/เสวนากลุ่มยอ่ย  

- การแขง่ขนัโตว้าทเีชงิวชิาการ 

- การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  

- การประกวด “LDD’s Got Talent”  

- กจิกรรมบรรยายพเิศษและเสาวนาวชิาการ เรือ่ง หยดุการชะลา้ง 

  พงัทลายของดนิ ทาํมาหากนิไดย้ ัง่ยนื Stop Soil Erosion,  

  Save Our Future  

- การระดมสมอง/การเสวนากลุ่มยอ่ย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

 

กรมพฒันาทีด่นิ 
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  มิถนุายน 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

3 พธิทีาํบุญตกับาตร เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ ประจาํปีพุทธศกัราช 2562 

พระบรมหาราชวงั 

กรงุเทพมหานคร 

13 พธิถีวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

หอ้งประชุม 

กรมพฒันาทีด่นิ 801  

ชัน้ 8 อาคาร 8 ชัน้ 

17 วนัแห่งการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก  

(World Day to Combat Desertification) 

สาํนกัเลขาธกิารอนุสญัญาฯ ไดก้ําหนดหวัขอ้ของการรณรงค ์

เรือ่ง “Let’s grow the future together” 

ศูนยว์จิยัการอนุรกัษ์ 

ดนิและน้ํา  

อําเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา 

 

  กรกฎาคม 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

12 ประชุมวชิาการดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครัง้ที ่7 โรงแรมพลูแมน 

ขอนแก่น ราชา ออรค์ดิ 

จงัหวดัขอนแก่น 

22  พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณเพื่อเป็นขา้ราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ ทอ้งสนามหลวง 

31 พธิเีปิดงานโครงการเกษตรวชิญาเฉลมิพระเกยีรต ิฯ โครงการเกษตรวชิญา 

บา้นกองแหะ  

ตําบลโปง่แยง  

อําเภอแมร่มิ  

จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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  สิงหาคม 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

2 พธิเีปิดโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีเ่ฉลมิพระเกยีรต ิเน่ืองใน 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

หอประชุม  

อําเภอสามรอ้ยยอด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

18-20 การประชุมวชิาการกรมพฒันาทีด่นิ ปี 2562 ในหวัขอ้  

“ฟ้ืนฟูปฐพ ีดว้ยเทคโนโลยพีฒันาทีด่นิ” 

 

โรงแรมเดอะกรนีเนอรี ่ 

รสีอรท์ เขาใหญ่  

อําเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา 

 

  กนัยายน 2562 

 

วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

23  โครงการ จติอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู 

ดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั” 

บรเิวณโดมดา้นหน้า

หอประชุมวถิอีสิาน 

ศาลากลางจงัหวดัยโสธร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการดาํเนินงาน 

กรมพฒันาท่ีดิน 

         

  แผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาทีด่นิ พ.ศ. 2560 - 2564 

 

      การขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิ 

 และสรา้งความปรองดองของกรมพฒันาทีด่นิ 
 

ส่วนท่ี 6 
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แผนยทุธศาสตรก์รมพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2560 - 2564 

 

สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

https://bit.ly/2WJO22o หรอื QR CODE                      

 

 วิสยัทศัน์ วิส ั     วิสยัทศั 

น์ 

พฒันาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพนูผลผลิต 

ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
 

 
  

  

 

“ ” 

วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร สนบัสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ดา้นการพฒันาทีด่นิ และส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม  

การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืเพือ่การพฒันาตาม

แนวพระราชดาํร ิ

สนับสนุนโครงการ 

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

พฒันางานวิจยั 

และส่งเสริมเทคโนโลยี

ด้านการพฒันาท่ีดิน 

พฒันาองคก์รเพ่ือให้

เป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศ

ด้านการพฒันาท่ีดิน 

พฒันาหมอดินอาสา 

เกษตรกร และกลุ่ม

เครือข่ายเกษตรกร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โดยการอนุรกัษ์ดินและน้ํา 

การฟ้ืนฟปูรบัปรงุบาํรงุดิน 

พฒันาฐานข้อมลูดิน 

พร้อมทัง้กาํหนดเขต 

การใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสม 

เสริมสร้างพฒันางานวิจยัด้านการพฒันาที่ดิน 

และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 

ใหเ้กดิเป็นรูปธรรมเชงินวตักรรม สามารถนําไป

ถ่ายทอดเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัเกษตรกร 

พัฒนาฐานข้อมูลดิน  โดยการ

สํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดิน 

เพือ่กาํหนดแผนการใชท้ีด่นิ พรอ้ม

ทั ้ง กํ า ห น ด เ ข ต ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น ที่

เหมาะสม และใหบ้รกิารขอ้มลูดา้น

ต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย

เพื่อให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน 

โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟ้ืนฟูปรับปรุง

บํ ารุ งดิน  เพื่ อ ลดต้นทุ น  เพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้

อย่างยัง่ยนื 

พฒันาหมอดนิอาสา เกษตรกร 

ยุว เกษตรกร หมอดินน้อย 

และกลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรให้

มคีวามรู้ ความเข้าใจด้านการ

พัฒนาที่ดิน สามารถนําไป

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต า ม แ น ว

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อเป็น

รากฐานในการดํารงชีวิต และ

ยกระดับศักยภาพชุมชนให้

เขม้แขง็ 

พฒันาองค์กรเพื่อให้

เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลศิ

ดา้นการพฒันาทีด่นิ 
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 ประเด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่านิยมองคก์ร (Share Value) ของกรมพฒันาท่ี 

 
 

 

 

 ระดบับุคคล (Individual) 

T : Trust คนในองคก์รเกดิความเชื่อมัน่ ไวว้างใจซึง่กนัและกนัในทุกระดบั 

H : Happiness คนในองคก์รทาํงานอยา่งมคีวามสุข 

A : Accomplishment คนในองคก์รทาํงานไดป้ระสบผลสาํเรจ็ 

I : Integration คนในองคก์รมกีารบรูณาการงานรว่มกนั 

 
 

L : Learning เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ยา่งไม่มทีีส่ ิน้สุด 

D : Developing เป็นองคก์รแห่งการพฒันาตลอดเวลา 

D : Delighting เป็นองคก์รแห่งความปิตยินิด ี  

T 
H 

A 
I 

L 
D 

D 

ระดบัองคก์ร (Organization) 

ค่านิยมองคก์ร (Share Value)  

ระดบับุคคล (Individual) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จดัการทรพัยากรท่ีดินด้วยการ

สาํรวจจาํแนกดิน วิเคราะหดิ์น  

และวางแผนการใช้ท่ีดิน 

อย่างเป็นระบบ 

1 
เพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งขนัภาคเกษตร 

ด้านงานวิจยัและเทคโนโลยี 

ด้านการพฒันาท่ีดิน 

เชิงนวตักรรม 

บริหารจดัการทรพัยากรดิน 

อย่างสมดลุและยัง่ยืน 

ด้วยการฟ้ืนฟปูรบัปรงุดิน  

และอนุรกัษ์ดินและน้ํา สร้างและพฒันา 

ความเข้มแขง็ให้กบั 

หมอดินอาสา เกษตรกร  

และภาคีเครือข่าย 

พฒันาและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีด้านการพฒันาท่ีดิน 

บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วม 

พฒันาองคก์ร 

สู่ความเป็นเลิศ 

ด้านการพฒันาท่ีดิน 

ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์

2 

3 

4 

5 

6 
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การขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าติ  

และสร้างความปรองดองของกรมพฒันาท่ีดิน 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ร ัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตรช์าตเิป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ

จดัทาํแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกนั โดยไดม้กีารตราพระราชบญัญตักิารจดัทํายุทธศาสตรช์าต ิ

พ.ศ. 2560 ขึน้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการจดัทํายุทธศาสตรช์าต ิและการตราพระราชบญัญตัแิผน

และขัน้ตอนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางวธิกีารจดัทําแผนและขัน้ตอนในการดําเนินการ

ปฏริปูประเทศให้เป็นฐานสําหรบัการบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิโดยคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ ให้มี

การจาํแนกแผนออกเป็น 3 ระดบั (4 ธนัวาคม 2560) ดงัน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

 ปี 2562 กรมพัฒนาที่ดินมกีารทบทวน และปรบับทบาทภารกิจให้สอดรบักับเป้าหมาย 

การพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ทุกมติแิละแผนปฏริปูประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิใหเ้กดิความมัน่คง ก้าวทนั

ต่อการเปลีย่นแปลง และการพฒันาภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 เป็นประเดน็หลกัในการพฒันา

ระบบราชการไทยที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานที่ตอบสนองความท้าทาย 

และการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน รวมทัง้ต้องสามารถ 

บรูณาการตดิตาม และแกไ้ขปญัหาไดใ้นทุกระดบั 

จงึกําหนดทศิทางและแนวทางการขบัเคลื่อนการดําเนินงานของกรมพฒันาที่ดนิสู่เกษตร 4.0 

ให้มกีารผลติทางการเกษตรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของตลาด และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยให้ความสําคญักบัการนําเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม ่

เขา้มาช่วยในการผลติด้วยแนวคดิเกษตรอจัฉรยิะ (SMART Agriculture) มาเป็นกลไกสําคญัในการยกระดบั

สงัคมเกษตรกรรมดัง้เดมิไปสู่ส ังคมเกษตรกรรมสมยัใหม่หรอืเกษตร 4.0 มเีป้าหมายสําคัญสูงสุด 

(Ultimate Goal) คือ “เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ยัง่ยืน  

บนพื้นฐานการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม” โดยมีกลไกการขบัเคล่ือนการบริหารงาน 3 ด้าน คือ  

แผนระดบัท่ี 1 

แผนระดบัท่ี 2 

แผนระดบัท่ี 3 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนปฏิรปู

ประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ 

แผน 

ความมัน่คง 

แผนแม่บทด้าน... แผนพฒันา... แผนปฏิบติัการด้าน... แผนอ่ืน ๆ 
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1. การวางแผนและบริหารดาํเนินงานตามภารกิจของกรมฯ โดยใช้กลไกการขบัเคลื่อน

จากหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ประกอบด้วย SMART LDD เป็นการพัฒนาองค์กรสู่ระบบ

ราชการ 4.0 การสร้างวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู้และมธีรรมาภิบาล SMART Growth Planning  

เป็นการบรหิารแผนงานและยุทธศาสตร์เชงิผลสมัฤทธิ ์บรหิารงบประมาณ ตรวจติดตามและสร้างความ

โปร่งใส SMART Officer เป็นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล พฒันาบุคลากรให้ทํางานแบบ 

มอือาชพีและวางแผนกําลงัคนให้สอดคล้องกบัภาระงาน SMART Office เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร

ดจิทิลั และ SMART Farmer เป็นการพฒันาเครอืขา่ยหมอดนิอาสาและเกษตรกร 
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2. การพฒันางานวิชาการ งานวิจยั เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการพฒันาท่ีดิน 

ประกอบด้วยการพฒันาฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดนิ

ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัตําบล โดยมกีารกําหนดมาตรการหรอืแนวทางการจดัการดนิให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาของพืน้ทีซ่ึง่เทคโนโลยกีารจดัการดนิและน้ําไดผ้่านการคดิคน้จากการพฒันา

งานการวิจยั พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านต่าง ๆ และการพฒันาข้อมูลในรปูแบบดิจิทลั

และแอปพลิเคชัน่ เพื่อเพิม่ช่องทางการรบัรู้ให้กบัเกษตรกรสําหรบันําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาพืน้ทีเ่กษตรไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
 

 
 

 3. การขบัเคล่ือนงานพฒันาท่ีดินเชิงบูรณาการในระดบัพื้นท่ี เป็นการนํานโยบายและ

แผนงาน/โครงการสู่การปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่จากแนวคดิการบูรณาการเชงิพืน้ทีแ่ละการมสี่วนร่วมของ

เกษตรกรประกอบด้วย การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยม ี

การปรบัปรุงฐานขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของพื้นที่สําหรบัใช้ในการบรหิารจดัการปรบัเปลี่ยนการ

ผลติจากพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมใหส้ามารถผลติพชืได้ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ที่ โดยบูรณาการ

จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และความต้องการ 

ของเกษตรกร การบริหารจดัการทรพัยากรดินและน้ําเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกนัการชะล้าง

พังทลายของดินเป็นรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ําเชิงระบบ ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม  

โดยกําหนดทิศทางจากสภาพปญัหาผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน การขบัเคล่ือนเกษตร

อินทรีย์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพฒันาที่ดินให้กับกลุ่มเกษตรกร พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่ 

การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนร่วม (PGS) จดัทําเขตเกษตรอนิทรยี ์(Organic Zoning) 

และสนับสนุนการขบัเคลื่อนเกษตรอจัฉรยิะ (SMART Agriculture) ด้วยการพฒันาฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ดจิทิลัและแอปพลเิคชนัเพื่อถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรสู่การปฏบิตัใินระดบัพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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กรมพัฒนาที่ดินมีการขบัเคลื่อนแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติ โดยการกําหนดรูปแบบ 

การเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแผนงาน โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวนทัง้สิ้น 30 โครงการ มกีารสอดรบัในการขบัเคลื่อนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาประเทศ

ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 6 แผนแม่บทฯ ซึ่งทัง้หมดจะสะท้อนเป้าหมายในการ

พฒันาประเทศตามยทุธศาสตรช์าต ิจาํนวน 3 ยทุธศาสตร ์ดงัภาพ 

  



 
 

110 
ระเบยีบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผล การดําเนินการตามยุทธศาสตรช์าต ิและ

แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 กําหนดการ

รายงานผลการดําเนินการ ตามยุทธศาสตรช์าต ิแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ ด้วยระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 

System of National Strategy and Country 

Reform : eMENSCR) 

 

องคป์ระกอบ ระบบ eMENSCR 
 

 
 

การรายงานผลการดาํเนินงาน ต้องรายงานผลการดําเนินการ ความก้าวหน้าและผลสมัฤทธิ ์

ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเขา้ระบบใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนัหลงัสิน้ไตรมาส 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินการระบบ eMENSCR 
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นางสาวพรรณพศิ บ่วงนาวา นางอรอุมา สรรพสทิธิโ์ยธนิ 

นางกรยีาภรณ์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา นางสาวสุนนัท ์ ไวยพาล ี

นายวศิษิฐ ์ งามสม นางสาวพยตัตกิา  พลสระค ู

นายปรเมศร ์ ชะด ี นางสาววไิลพร  น้อยบุร ี

นางสุมลมาลย ์ จงด ี นางเพญ็ศร ี กลางทพั 

นางสาวมณทริา พฤกษกลาํมาศ นางสาวธมัญลกัษณ์ เสอืคง 

นายกฤษฎา ทศันานุกุลกจิ นางสาววารณุ ี กอ้นทอง 

นางสาวกุลนร ี ถนอมสุข นางสาวจนัจริา สุทะธง 

นายธรีทรพัย ์ ดุสติ นายกรีตกิร ฤทธเิกรยีง 

นายภทัร ฤทธิพ์ริง้ นางสาวสริกุิล ศริพิรกุลทรพัย ์

นางสาวสุมาล ี อตัเจตะนะ นางสาวศรมีณ ี นิลพทิกัษ์ 

นายทศัน์พล บุญสงัข ์   

 

นายกฤษชภณ วฒันานุกจิ   

นางสาวรจน์รพ ี พุกชาญคา้   

 

นายณฐัพล ทรงศริเิลศิ   

    
 

จดัทําโดย :  

กองแผนงาน 

กรมพฒันาทีด่นิ 

นางสาวเบญจพร   ชาครานนท ์ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

นางสาวภทัราภรณ์   โสเจยยะ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิดา้นบรหิาร 

นายสถาพร   ใจอารยี ์ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิดา้นวชิาการ 

นายถวลิ   มัง่นุ้ย รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิดา้นปฏบิตักิาร 

ช่างภาพ 

ออกแบบ 

 

คณะบรรณาธิการ 

ท่ีปรึกษา 

 

คณะผู้จดัทาํ 
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