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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ณ ตำ�หนักภูพานราชนิเวศน์
ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2532
“...การทำ�นาเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำ�ลังเป็นปัญหาด้วยการปล่อยน้ำ�เค็ม
ลงไร่นาและแหล่งน้�ำ จนราษฎรปลูกพืชผักไม่ได้นนั้ หากจะพิจารณาจัดพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม และทำ�ร่องน้�ำ
สำ�หรับปล่อยน้ำ�เค็มให้ระบายลงไปรวมอยู่ที่เดียวกัน ซึ่งที่นั้นจะต้องทำ�เป็นบึงหรือสระขนาดใหญ่
พอเพียงที่จะเก็บน้ำ�เค็มที่ปล่อยมาไว้ได้ ซึ่งต่อไปอาจจะเป็นบึงน้ำ�เค็มคล้ายๆ Dead Sea แห่งใหม่
ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งผู้ทำ� นาเกลือและผู้ทำ�นาไร่ และน้ำ�เค็มที่ปล่อยออกไปจากนาเกลือนี้
เป็นน้�ำ ทีต่ กตะกอนจากการทำ�นาเกลือมาแล้ว ดังนัน้ ความเค็มจึงมีไม่มากนัก จึงเป็นลักษณะน้�ำ กร่อย
ไปรวมอยูใ่ นบึงน้�ำ เค็ม ซึง่ เมือ่ ฝนตกมาผสม ก็จะทำ�ให้ความเค็มเจือจางลงไปอีก ซึง่ อาจหาพันธุป์ ลา
หรืออาจจะเป็นกุ้งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไปเลี้ยงต่อไปได้อีกด้วย...”

พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2535
“...ดินแข็ง เป็นดานอย่างนี้ทำ�อะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราปลูกหญ้าแฝกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เมื่อฝนตกลงมาความชื้นจะอยู่ในดินบริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกที่ลงรากลึกโดยเฉพาะการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวระดับขวางทางลาดชัน แนวหญ้าแฝกก็เปรียบเหมือนกับกำ�แพงธรรมชาตืทมี่ ชี วี ติ
ที่จะช่วยหยุดยั้งการพังทลายของดิน ชะลอความเร็วของน้ำ�ที่ไหลบ่า สามารถกักเก็บตะกอนดิน
ให้เกิดหน้าดินและความชื้นใต้ดิน เมื่อเกิดหน้าดินและดินมีความชื้นจะปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้
และอีกประการหนึ่งรากของหญ้าแฝกแข็งเป็นพิเศษ อาจสามารถเจาะลงไปในดินที่แข็งเป็น
ดินดานได้...”

พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2540
“...การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไป
สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะรักษาชุ่มชื้นของผิวดิน...”

2

Annual Report 2016 / Land Development Department

พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2527
“...ให้มีการทดลองทำ�ดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำ�ให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว
เพือ่ นำ�ไปแก้ปญ
ั หาดินเปรีย้ วให้แก่ราษฎรทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ท�ำ โครงการ
ศึกษาทดลองในกำ�หนด 2 ปี และพืชที่ทดลองควรเป็นข้าว...”
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

“

ทรัพยากรดินมีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาภาคการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดินร่วมแรงร่วมใจ
และบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
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สารจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตลอดปี 2559

กรมพัฒนาที่ดินดำ�เนินงานตามแผนยุท ธศาสตร์กรมฯ และนโยบายสำ � คั ญ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มาตรการ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจสำ�คัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร และเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ
โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และการทำ�งานทุกระดับจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นลักษณะการทำ�งานแบบเชิงรุก (Proactive Behavior)
เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคการเกษตรต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว
จึงมีความจำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับการทำ�งานในปัจจุบัน โดยในปีนี้กรมพัฒนาที่ดินได้สร้างผลงานสำ�คัญและ
โดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรดิน และภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ อาทิเช่น การกำ�หนด
นโยบายและวางแผนการใช้ทดี่ นิ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การสำ�รวจและจำ�แนกดิน การอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ และการ
ปรับปรุงบำ�รุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ภายใต้เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และได้น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สอดคล้องและเชื่อมโยงสู่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รณรงค์
ส่งเสริมให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ความสำ�เร็จที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2559 จึงขอขอบคุณและชืน่ ชมในความทุม่ เทและเสียสละแรงกายและแรงใจจากทุกท่าน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งยืนยันและเป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อการพัฒนาการดำ�เนินงาน
ในอนาคตของแผนการพัฒนาประเทศระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้บริหารระดับสูง
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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สารจากรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ใน ปี 2559 การดำ�เนินงานของกิจกรรมตามภารกิจของกรมฯ สามารถสนับสนุนนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ของเกษตรกร ด้วยกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ตอบสนองความต้องการและมีเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะผลงานด้านวิชาการที่มีการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ล่วงเข้าสู่ปี 2560 มีเป้าหมายที่สำ�คัญก็คือ การยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยการผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยยกระดับฐานะทางสังคมและคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรได้
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดปี 2559 มุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาของสภาพ
พื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) กระจายการพัฒนาลงสู่ระดับพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยการขับเคลือ่ นงานพัฒนาทีด่ นิ ผ่านหมอดินอาสา และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ สนับสนุนงาน
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้ การดำ�เนินงานสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากภัยแล้ง (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ� และการปรับปรุงดิน) ส่งผลให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ในผลงาน โครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สำ�หรับเป็นต้นแบบทีด่ ใี นการดำ�เนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ และขยายผล
ไปสู่พื้นที่อื่นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

การทีป่ ระเทศไทยเข้าสูย่ คุ Thailand 4.0 ภาคการเกษตรจึงต้องเปลีย่ นจากการเกษตรแบบดัง้ เดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี หรือที่เรียกกันว่า Smart Farming
เกษตรกรจะต้องมีรายได้มากขึ้น บนพื้นฐานการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาด และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในปี 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้
บริการข้อมูลทางระบบ online สร้างระบบการติดตามงานสำ�หรับผูบ้ ริหาร และพัฒนา Mobile Application
สำ�หรับการใช้งานบน Smartphone และ Tablet ซึ่งในปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินจะพัฒนาเครื่องมือ
ในการให้ค�ำ แนะนำ�การจัดการดินและปุย๋ ร่วมกับชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ทีเ่ รียกว่า LDD Smart Model
ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำ�แนะนำ�เกษตรกรได้อย่างแม่นยำ� ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง)

นายวีรชัย กาญจนาลัย

นายสถาพร ใจอารีย์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยี
การสำ�รวจและทำ�แผนที่

นางอรทัย ศุกรียพงศ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
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ผู้อำ�นวยการกองสำ�รวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน

นายสมโสถติ์ ดำ�เนินงาม
ผู้อำ�นวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน

นายอุดม วิภาสไพสิฐ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำ�นวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน
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นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล

ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกัญญาภัค ทองจันทร์
ผู้อำ�นวยการกองคลัง

นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวอุษา ทวีแสง

ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
เลขานุการกรม

นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนภูมิภาค)

นายศรจิตร ศรีณรงค์

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายสามารถ เสถียรทิพย์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายชยุต ราชาตัน

นายถาวร มีชัย

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

10

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นายภิญโญ สุวรรณชนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
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นายสมควร ณ ลำ�ปาง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายประศาสน์ สุทธรารักษ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายถวิล มั่งนุ้ย

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นางสายหยุด เพ็ชรสุข

ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

นายอนุวัชร โพธินาม

นายประเสริฐ เทพนรประไพ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายปรีชา โพธิ์ปาน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร

ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง
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สารบัญ
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13
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19
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• การจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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• ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
		ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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• ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัด
		ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมฯ
81
• ผลการประกวดงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�/การปลูกหญ้าแฝก/แหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน 85
• การจัดทำ�พิพิธภัณฑ์ดินประจำ�ภูมิภาค
88
• หมอดินอาสาดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา
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• ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
95
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104
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• การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี
• กิจกรรมงานวันดินโลก (World Soil Day) และกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล
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• กิจกรรมวันสำ�คัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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• คณะผู้จัดทำ�

Annual Report 2016 / Land Development Department

ส่วนที่

1

ê
ลักษณะสำ�คัญขององค์กร
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วิสัยทัศน์
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

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

พันธกิจ
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งกำ�หนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
เพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ� โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ� การฟื้นฟู ปรับปรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชน
มีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุม่ เกษตรกร ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทีด่ นิ
เพื่อเป็นรากฐานการดำ�เนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้กรมพัฒนาทีด่ นิ
มีภารกิจเกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่เกษตรกรรม การสำ�รวจและจำ�แนกดิน
การกำ�หนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
หรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบำ�รุงดิน การผลิตแผนที่และทำ�สำ�มะโนที่ดิน การให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา สำ�รวจ วิเคราะห์ และจำ�แนกดินเพื่อกำ�หนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกำ�หนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด
การกำ�หนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ� รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน
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3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำ�รุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ� การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ� พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพื่อการปรับปรุงบำ�รุงดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ� และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนทีภ่ าพถ่าย จัดทำ�สำ�มะโนทีด่ นิ และพัฒนาระบบแผนทีฐ่ านเพือ่ เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ
6. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และให้บริการด้านการพัฒนาทีด่ นิ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายหมอดินอาสา
และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและ
ในด้านอื่นๆ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

ค่านิยมองค์กร (Share Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน

“THAI LDD”
เชื่อมั่น สุขสันต์ สำ�เร็จ บูรณาการ
เรียนรู้ พัฒนา ปิติยินดี

ระดับบุคคล (Individual)
ï
ï
ï
ï

T = Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ
H = Happiness คนในองค์กรทำ�งานอย่างมีความสุข
A = Accomplishment คนในองค์กรทำ�งานได้ประสบผลสำ�เร็จ
I = Integration คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ระดับองค์กร (Organization)
ï L = Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ï D = Developing เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
ï D = Delighting เป็นองค์กรแห่งความปิติยินดี
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โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดินและกรอบอัตรากำ�ลัง
ส่วนกลาง

อธิบดี
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองเทคโนโลยี
ชีวภาพทางดิน

กองวิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการดิน

สำ�นัก
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

- รองอธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบำ�รุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสำ�รวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

กองแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำ�นักเทคโนโลยี
การสำ�รวจและ
ทำ�แผนที่

สำ�นักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนา
ที่ดิน

กองสำ�รวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน

กองนโยบาย
และแผน
การใช้ที่ดิน
ส่วนภูมิภาค

สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
-

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

สถานีพัฒนาที่ดิน
77 แห่ง

กรอบอัตรากำ�ลังคน ประจำ�ปีงบประมาณ 2559

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ
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กรอบอัตรากำ�ลังของหน่วยงานส่วนกลาง (คน)

กรอบอัตรากำ�ลังของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (คน)
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ส่วนที่

2

ê
ผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดิน
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ผลการดำ�เนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ตามภารกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ
เป็นเงิน 25,341,112,300 ล้านบาท โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
การสำ�รวจและจำ�แนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ� และการปรับปรุงบำ�รุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทิศทาง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานการมีสว่ นร่วม ภายใต้เงือ่ นไขและการเปลีย่ นแปลงในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ และได้น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยมีผลดำ�เนินงานพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ�ในพื้นที่การเกษตรได้ 10,934,075.12 ไร่ และเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 3,004,028 ราย โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจ
ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ

แผน

ผล

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

4,247,110,900.00
2,051,273.00
700,000.00

3,868,387,812.26
2,241,991.00
721,825.00

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

5,337,840,700.00
. 2,063,271.00
700,000.00

5,072,158,448.11
2,180,832.00
708,181.00

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

5,192,685,200.00
2,049,316.00
5,000.00

5,061,843,121.14
2,148,816.00
5,043.00

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

5,354,606,500.00
2,048,625.00
700,000.00

5,347,110,956.00
2,120,316.00
710,705.00

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

5,208,869,000.00
2,209,090.00
778,000.00

5,089,236,943.00
2,242,120.12
858,274.00

หน่วยนับ
ล้านบาท
ไร่
ราย
ล้านบาท
ไร่
ราย
ล้านบาท
ไร่
ราย
ล้านบาท
ไร่
ราย
ล้านบาท
ไร่
ราย

• รวมทั้งสิ้น			
- งบประมาณ
- จำ�นวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนาที่ดินและน้ำ�
- จำ�นวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
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25,341,112,300.00
10,421,575
2,883,000

24,438,737,280.50
10,934,075.12
3,004,028

ล้านบาท
ไร่
ราย

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ จำ�นวน 5,208,869,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จำ�นวน 145,737,500 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 5,354,606,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 โดยงบประมาณที่ได้รับ
จำ�แนกเป็น งบบุคลากร 1,027,098,900 บาท งบดำ�เนินงาน 1,402,986,700 บาท งบลงทุน 2,760,994,700 บาท งบอุดหนุน
922,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น 16,866,700 บาท ประกอบด้วย 7 แผนงาน 3 ผลผลิต 9 โครงการ มีรายละเอียด ผลการ
ดำ�เนินงานจำ�แนกตามแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
1.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
มะพร้าว

โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง และ

กิจกรรม : การจัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
การสำ�รวจวิเคราะห์จัดทำ�แผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ และจัดทำ�ข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการกำ�หนดเขตเหมาะสมสำ�หรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
สำ�คัญๆ ของประเทศ เป็นนโยบายที่สำ�คัญของรัฐบาลและเป็นนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะต้องมีการจัดทำ�แผนที่แนวเขตการใช้ที่ดิน
พืชเศรษฐกิจปีละ 5 ชนิดพืช เพื่อสนับสนุนการกำ�หนดเขตการใช้ที่ดินสำ�หรับพืช
เศรษฐกิจ (Zoning) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ดำ�เนินกิจกรรม
การจัดทำ�ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกำ�หนดเขต
การใช้ทดี่ นิ การสำ�รวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำ�หรับสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ (Zoning) และการสำ�รวจเพื่อจัดทำ�เขตการใช้ที่ดิน
สำ�หรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง และมะพร้าว
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1.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 1 ระบบ
ผลเชิงคุณภาพ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดินดำ�เนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยการสนับสนุนระบบเครือข่ายและบริการ Internet พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาฐานข้อมูลสำ�นักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำ�นวน 1 ระบบ
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1.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

1) โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำ�ชุมชน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งน้ำ�ชุมชนได้รับการพัฒนาฟื้นฟู จำ�นวน 7 แห่ง
ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำ�ชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : ก่อสร้างแหล่งน้ำ�ชุมชน
การดำ�เนินโครงการแหล่งน้ำ�ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ�ที่ดี
โดยการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์น้ำ�และเก็บกักน้ำ� โดยการ
จัดการให้น้ำ�ฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดินเป็นประโยชน์ในรูปของความชื้น
แก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหายกักเก็บน้ำ�ไว้ใช้
ในการเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ�ชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่าง
ครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่
การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำ� มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ�ให้สามารถนำ�ไปใช้ในเขตพื้นที่
การเกษตรทีก่ �ำ หนด โดยวางแผนการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดย
กำ�หนดระยะเวลาชนิดและพันธุพ์ ชื ให้เหมาะสม ซึง่ ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการในพืน้ ที่
7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน กำ�แพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช
และพัทลุง

2) โครงการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง จำ�นวน 20,000 บ่อ
ผลเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถกักเก็บน้ำ�ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : ก่อสร้างแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำ�โครงการ
แหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ�ไว้ใช้
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้�ำ และความต้องการน้�ำ เพือ่ การเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ที่
นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่ส่งน้ำ�ไปไม่ถึง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยขุดสระเก็บน้ำ�ประจำ�ไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
ดำ�เนินการขุดสระน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน จำ�นวน 20,000 บ่อ
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3) โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งน้ำ�เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�ได้รับการก่อสร้าง จำ�นวน 166 บ่อ
ผลเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำ�เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�ได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
การพัฒนาแหล่งน้�ำ เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ เป็นภารกิจหลักทีส่ �ำ คัญของกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เก็บกักน้�ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ด�ำ เนินกิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้�ำ ขนาดเล็ก ปรับปรุงพืน้ ที่ และจัดทำ�ระบบส่งน้�ำ ในไร่นา
เพือ่ ให้เกษตรกรมีน�้ำ ไว้ใช้ท�ำ การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฝนทิง้ ช่วงเพือ่ ลดความเสียหายของผลผลิต เพิม่ ประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์น�้ำ
และรักษาความชุ่มชื้นในดิน จำ�นวน 166 แห่ง

1.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนา จำ�นวน 30,000 ไร่
ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2547 นับจากเกิดความรุนแรงของการก่อความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรโดย
ทั่วไป คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพ
การเกษตรได้ตามปกติ ตัง้ แต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั
หน่ ว ยงานของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ยั ง คงมี ค วามมุ่ ง
มั่นที่จะปฏิบัติงานช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
สามารถประกอบอาชีพทำ�การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ด้ า นความมั่ น คงของประเทศ โดยดำ � เนิ น การ
ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
ขุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำ�มัน และปรับปรุง
พืน้ ทีน่ าร้างเพือ่ ปลูกข้าว เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการ
ได้ 30,336.25 ไร่
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2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการ : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุง จำ�นวน 100,000 ไร่
ผลเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในภาคการเกษตรทัง้ ในเชิงทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารทีส่ �ำ คัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทัง้
มีความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
ในอนุภมู ภิ าคต่างๆ เพือ่ ให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีศกั ยภาพและข้อได้เปรียบ
รวมทัง้ โอกาสในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซึง่ นำ�ไปสูค่ วามเป็นอยูข่ องเกษตรกร
ในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด
กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำ�โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยดำ�เนินการปรับปรุง
บำ�รุงดินในจังหวัดทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
จำ�นวน 6 เมือง คือ จังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่นในการผลิตผลไม้และพืชผักเมืองหนาว) จังหวัดศรีสะเกษ (โดดเด่นในการผลิต
ข้าว พืชผัก และผลไม้) จังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นในการผลิตผลไม้เมืองร้อนและการประมง) จังหวัดราชบุรี (โดดเด่นในการผลิต
ปศุสัตว์ และพืชผัก) จังหวัดพัทลุง (โดดเด่นในการผลิตเกษตร ผสมผสาน) และจังหวัดหนองคาย (โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรชายแดน) 		
ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการใน 6 จังหวัด โดยส่งเสริมการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพได้ 100,000 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการทำ�ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำ�ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ส่งเสริมการใช้ปูนเพื่อการเกษตร รณรงค์ไถกลบตอซัง ตรวจวิเคราะห์ดิน และสำ�รวจ การใช้สารเคมีในพื้นที่

ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ผลเชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล จำ�นวน 44,201,140 ไร่
ผลเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1 : 25,000 แล้วเสร็จ
ทัง้ ประเทศ ในปี 2553 และแผนทีด่ งั กล่าวสามารถนำ�ไปวางแผนการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ความเหมาะสม
สำ�หรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่การนำ�แผนที่กลุ่มชุดดินนี้
ไปขยายลงในระดับไร่นาหรือแผนที่ระดับตำ�บลต้องมีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสูง
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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จึ ง มี ค วามจำ � เป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ฐานข้ อ มู ล
ทรั พ ยากรดิ นให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งมี ร ะบบ โดยการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบือ้ งต้นลงบนภาพถ่าย
ออร์โธสี ซึ่งปัจจุบันดำ�เนินการในระยะที่ 3 (ปี 2558
- 2559) ในพื้นที่ภาคกลางส่วนที่เหลือ ภาคตะวันออก
และภาคใต้ เพื่อให้ได้ผลการดำ�เนินงานที่สามารถนำ�
ข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ในด้านวางแผนการใช้ทดี่ นิ
ระดับตำ�บล หรือในระดับรายแปลงของเกษตรกร และด้านภัยพิบตั ติ า่ งๆ เช่น น้�ำ ท่วม
ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเกิดดินเค็ม รวมทั้ง ปัญหาภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลได้ในพื้นที่
44,201,440 ไร่ โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบือ้ งต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี
การจัดการดินและปุ๋ยและโปรแกรมดินไทย การศึกษาดินตัวแทนหลัก สำ�หรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การวินจิ ฉัยคุณภาพและกำ�ลังผลิตของทรัพยากรดิน
สำ�หรับพืชเศรษฐกิจ ปฐพีกลศาสตร์

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ผลเชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ตามข้อมูลสถานการณ์ในปี 2550/51 พบว่า พื้นที่ปลูกฝิ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยมีการปลูกฝิน่ ซ้�ำ ซากในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
ลำ�ปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และกำ�แพงเพชร ในจำ�นวนนี้เป็นพื้นที่
ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่นมากกว่า 50 ไร่
จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์
ของประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน
และอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขอาจ
ทำ�ให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นกลับคืนมาจนยากต่อการแก้ไข ประกอบกับนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายที่สำ�คัญและเร่งด่วนประการหนึ่ง
ของรัฐบาล ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างหนึ่ง คือ การมุ่งลด
หรือขจัดพื้นที่การปลูกฝิ่นให้หมดไป
กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงได้ด�ำ เนินการโดยการจัดทำ�ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ เกษตร
ทีส่ งู โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนโดยในปี งบประมาณ 2559 ดำ�เนินการได้ 11,791 ไร่
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ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

ผลเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน จำ�นวน 858,274 ราย
ผลเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำ�เนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด และคลินิกดินเคลื่อนที่ให้บริการวิเคราะห์ดิน
และให้ค�ำ แนะนำ�การใช้ปยุ๋ การจัดการดิน น้�ำ พืช โดยการนำ�ตัวอย่างดินทีม่ ปี ญ
ั หามาวิเคราะห์ดนิ อย่างละเอียดในห้องปฏิบตั กิ าร
และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดิน
เคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุน
สารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำ�หมักชีวภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำ�เนินงาน 775,850 ราย

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer
ผลเชิงปริมาณ : หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จำ�นวน 82,424 ราย
ดำ � เนิ น การฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ หมอดิ น อาสาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น
การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร
ดินอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ สนับสนุนให้จดั ทำ�แปลงสาธิตในพืน้ ทีข่ องหมอดินอาสา เพือ่ เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรราย
อื่น และผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำ�เภอ/ตำ�บล/หมู่บ้าน
และโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำ�เนินงาน 82,424 ราย
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กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่โครงการพระราชดำ�ริได้รับการพัฒนา
จำ�นวน 105,177.99 ไร่
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำ�เนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เพื่อสนอง
พระราชดำ�ริของทุกพระองค์ที่พระราชทานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพดิน และ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำ�เนินการสาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ� และปรับปรุงบำ�รุง
ดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังเป็นหน่วยงานหลัก
ประสานการดำ�เนินงานกับ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ และแหล่ งให้ ค วามรู้ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรดิ น ด้ า นต่ า งๆ ให้ กั บ เกษตรกร
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำ�เนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ที่
ได้รับประโยชน์ 105,177.99 ไร่

กิจกรรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน จำ�นวน 2,474 แห่ง
ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสาเพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดูงาน
และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ของกระทรวงฯ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำ�แปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็น
วิทยากร นอกจากนี้ศูนย์ถ่ายทอดยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น พร้อมทั้งอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้ ในปีงบประมาณ
2559 มีผลดำ�เนินงาน 2,474 แห่ง
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ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำ�ได้รับการพัฒนา

ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู 2,242,120.12 ไร่
ผลเชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพดิน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน
จากฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ได้จากการ
สำ�รวจ วิเคราะห์ และจำ�แนกดิน ทำ�ให้ทราบ
สถานภาพทรั พ ยากรดิ น และดิ น ที่ มี ปั ญ หาของ
ประเทศไทย จากข้อมูลดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดิน
ได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม ปฏิบัติได้ง่าย ลงทุนต่ำ� ได้
ผลตอบแทนสูง โดยแนะนำ�ส่งเสริมให้เกษตรกร
นำ�ไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งในปี
2559 ดำ�เนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การใช้ ปู น มาร์ ลในการพั ฒ นา
พื้นที่ดินเปรี้ยวใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นที่
ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งในปีงบประมาณ
2559 ดำ�เนินการได้ 193,400 ไร่
กิจกรรม : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
1,012,924.62 ไร่
จากสภาพปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรดิ น และสภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินอย่างรุนแรง ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำ�เนินการโดยการรณรงค์และส่ง
เสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
ทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�บนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการดำ�เนินงานในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน จัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำ�เพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสีย
หน้าดิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการครอบคลุมพื้นที่ 1,012,924.62 ไร่
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กิจกรรม : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ได้รับการพัฒนา 14,405.50 ไร่
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ดำ � เนิ น การพั ฒ นาในพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ตามโครงการผลิ ต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพือ่ การส่งออกในเขตทุง่ กุลาร้องไห้ โดยการก่อสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และน้�ำ และปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยปุย๋ พืชสด พัฒนาลุม่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ�เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในพื้นที่นาร้าง
เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ� พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ� และเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวอินทรียแ์ ละพืชหลังนาเพือ่ การส่งออกในพืน้ ทีท่ งุ่ หมาหิว โดยการก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ�และก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการได้ 14,405.50 ไร่

กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการ
เกษตร/เกษตรอินทรีย์
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1,005,315 ไร่
กรมพัฒนาที่ดิน ดำ�เนินการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนา
กลุม่ เกษตรกรสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทัง้ พัฒนาต่อยอดกลุม่ เดิมทีเ่ ข้มแข็ง
โดยมีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนา
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ส ารอิ น ทรี ย์ ล ดการใช้ ส ารเคมี ห รื อ ทำ � เกษตรอิ น ทรี ย์
ตามความต้องการของกลุม่ ส่งเสริมการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการได้
1,005,315 ไร่ ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
ดำ�เนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ธนาคารน้ำ�หมักชีวภาพ ธนาคาร
ปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สาธิตการทำ�ปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน และการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
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กิจกรรม : สร้างนิคมการเกษตร
ผลเชิงปริมาณ : นิคมการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำ�รุงดิน
จำ�นวน 20 แห่ง
กรมพัฒนาที่ดิน ดำ�เนินการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ� และปรับปรุงบำ�รุงดินใน
พื้นที่นิคมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปรับปรุงบำ�รุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหา
เมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สดในการส่งเสริมการปลูกพืชปุย๋ สดปรับปรุงบำ�รุงดิน ในปีงบประมาณ 2559
ดำ�เนินการในพื้นที่เป้าหมาย 20 แห่ง ใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำ�แพงเพชร อุตรดิตถ์
สุโขทัย (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ และแพร่ ครอบคลุม
พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำ�นวน 35,800 ไร่

กิจกรรม : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ผลเชิงปริมาณ : จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ลดโลกร้อน 16,075 ไร่
กรมพัฒนาทีด่ นิ ดำ�เนินการสาธิตวิธกี ารไถกลบตอซังทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปรับใช้ใน
พืน้ ทีข่ องตนเองได้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รบั รูถ้ งึ ประโยชน์ของการไถกลบตอซังทีช่ ว่ ยลดการเกิดภาวะโลกร้อน
ที่เกิดจากการเผาตอซังซึ่งมีส่วนทำ�ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และส่งเสริมให้จัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�พร้อมปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว และการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ในปีงบประมาณ 2559 ดำ�เนินการได้ 16,075 ไร่
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2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
2.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ผลเชิงปริมาณ : โครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา จำ�นวน 71 โครงการ
ผลเชิงคุณภาพ : งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม : การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดินดำ�เนินการพัฒนางานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล ให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอด
งานวิจยั ด้านการพัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน เพือ่ พึง่ พาตนเองในสภาพทีผ่ ลผลิตปลอดภัย
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยการวิจยั ในสาขาทีใ่ ช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ� และการปรับปรุงดิน โดยวิธีทางเคมีและพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา
(ดินเปรีย้ ว ดินเค็ม ดินทีม่ ปี ญ
ั หาเนือ่ งจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย/์ เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ
สังคมและประเมินผล จำ�นวน 71 โครงการ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ปีงบประมาณ
●

●

●

●

●

-

ผล

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 			
งบบุคลากร
892,521,673
ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน
1,295,369,205
ล้านบาท
งบลงทุน
1,666,790,718
ล้านบาท
งบอุดหนุน
631,284
ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น
13,074,933
ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			
งบบุคลากร
932,208,695
ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน
1,405,660,862
ล้านบาท
งบลงทุน
2,721,999,903
ล้านบาท
งบอุดหนุน
657,467
ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น
11,631,522
ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
งบบุคลากร
970,435,695
ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน
1,389,715,857
ล้านบาท
งบลงทุน
2,689,758,767
ล้านบาท
งบอุดหนุน
765,137
ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น
11,167,666
ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
งบบุคลากร
1,058,322,337
ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน
1,485,133,818
ล้านบาท
งบลงทุน
2,774,863,852
ล้านบาท
งบอุดหนุน
3,989,146
ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น
24,801,802
ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
งบบุคลากร
1,069,320,683
ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน
1,477,072,830
ล้านบาท
งบลงทุน
2,527,068,150
ล้านบาท
งบอุดหนุน
731,514
ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น
15,043,766
ล้านบาท
ที่มา : กลุ่มงบประมาณ กองคลัง
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกรมพัฒนาที่ดิน แยกตามประเภทงบประมาณ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกรมพัฒนาที่ดินแยกตามประเภทงบประมาณ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
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ส่วนที่

3

ê
ผลงานสำ�คัญ
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✥

งานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำ�เนินงานสนองพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ มาโดยตลอด จำ�นวน 161
โครงการ ในลักษณะโครงการบูรณาการทั้งที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและ
น้ำ�ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้อง
ทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูปรับปรุงบำ�รุงดิน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำ�เนินชีวิตและการเกษตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน

การดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริได้ด�ำ เนินงานสนอง
พระราชดำ�ริมาอย่างต่อเนื่อง ในการหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่ดนิ พรุ
ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ จำ�นวน 200 ไร่
การจัดการพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ จำ�นวน 6 ไร่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสาธิต
การปรับปรุงบำ�รุงดิน อาทิ สาธิตการปรับปรุงดินโดยวิธีการแกล้งดิน สาธิตการทำ�
การใช้น้ำ�หมักชีวภาพ การทำ�ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้พืชปุ๋ยสด เป็นต้น
จำ�นวน 550 ไร่ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำ�นวน 3,990,000 กล้า
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร
ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จนสามารถฟื้นฟูดินพรุและดินมีปัญหาให้กลับมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำ�ไปสู่การสร้างรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคง
นอกจากนี้ ได้มกี ารเปิดศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วด้านการเกษตร มีผทู้ สี่ นใจ
เข้ามาศึกษาดูงาน จำ�นวน 48,330 ราย เพือ่ นำ�ความรูไ้ ปเป็นแนวคิดในการประกอบ
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรายได้
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริได้ดำ�เนินงาน
สนองพระราชดำ�ริในด้านของการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายเพื่อเกษตรกรรม ให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่กลับมาใช้
ทำ�การเกษตรได้
ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินการส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบำ�รุงดิน
อาทิ สาธิตการทำ�การใช้น้ำ�หมักชีวภาพ การทำ�ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้
พืชปุ๋ยสด เป็นต้น เป้าหมาย 700 ไร่ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำ�นวน
2,090,000 กล้า รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ และได้ขยายผล
องค์ ค วามรู้ อ อกสู่ เ กษตรกรหมู่ บ้ า นรอบศู น ย์ ฯ ให้ เ กษตรกรสามารถนำ � ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบำ�รุงดินในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปัจจุบัน ศูนย์ฯ เป็นต้นแบบของความสำ�เร็จด้านเกษตรกรรมในสาขาต่างๆ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต” ทำ�ให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน จำ�นวนกว่า 107,700 ราย
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ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ศกึ ษาวิธกี ารฟืน้ ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริได้ด�ำ เนินงานสนองพระราชดำ�ริในด้านของการศึกษาวิจยั
สาธิต ทดสอบ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดินเสื่อมโทรม
และแห้งแล้ง ให้สามารถนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ได้
ในปี 2559 ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
จำ�นวน 1,000 ไร่ ส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบำ�รุงดิน อาทิ สาธิตการ
ทำ�การใช้น้ำ�หมักชีวภาพ การทำ�ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการใช้
พืชปุย๋ สด เป็นต้น จำ�นวน 645 ไร่ จัดทำ�แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำ�ริในพืน้ ทีอ่ บั ฝน จำ�นวน 15 ไร่ ผลิตกล้าหญ้าแฝก
เพื่อปลูกและแจกจ่าย จำ�นวน 2,976,000 กล้า รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร และ
ผู้ที่สนใจ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งขยายผลในพื้นที่
หมูบ่ า้ นรอบศูนย์ฯ โดยการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
จัดการดิน น้ำ� และพืช อย่างถูกวิธี
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร โดย
มีผสู้ นใจเข้ามาศึกษาดูงาน จำ�นวน 88,634 ราย และได้มกี ารสนับสนุน
ให้เกษตรกรนำ�ผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาจำ�หน่ายภายในศูนย์ฯ
ทำ�ให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เป็นจำ�นวนมาก

40

Annual Report 2016 / Land Development Department

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น โดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น
โครงการหลวง ได้ ส นั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน และพะเยา เพื่อ
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน และป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ
ได้อย่างเหมาะสม
ในปี 2559 ได้ด�ำ เนินงานจัดทำ�ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ
เพื่อลดการชะล้างพังทลาย จำ�นวน 4,766 ไร่ ส่งเสริมและ
สาธิตการปรับปรุงบำ�รุงดิน อาทิ สาธิตการทำ�การใช้น้ำ�หมัก
ชีวภาพ การทำ�ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การปรับปรุงพื้นที่
ดินกรด และการใช้พืชปุ๋ยสด เป็นต้น จำ�นวน 14,140 ไร่
ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพือ่ ปลูกและแจกจ่าย จำ�นวน 10,925,000 กล้า
รวมไปถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาทีด่ นิ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการจัดการดินระหว่าง
กรมพัฒนาทีด่ นิ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของราชอาณาจักร
ภูฏาน เพือ่ แลกเปลีย่ นและถ่ายทอดประสบการณ์การดำ�เนินงาน
พื้นที่สูง และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Royal Bhutan
Flower Exhibition” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ เมืองพาโร
ประเทศภูฏาน โดยแสดงผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่
ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมทางการเกษตร โครงการหลวงภูฏาน
และได้เผยแพร่ความรู้และเอกสารเกี่ยวกับ Organic Matter
and Soil Biotechnology Management in Thailand และ
ร่วมประชุมหารือกับผูป้ ระสานงานโครงการหลวงภูฏานในด้าน
การออกแบบและการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
นอกจากการดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงแล้ ว
กรมฯ ได้ขยายผลองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่สูงในจังหวัดอื่นๆ
ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้
ดำ�เนินการจัดทำ�ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและ
สาธิตการปรับปรุงบำ�รุงดิน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
จำ�นวน 6,450 ไร่
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โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำ�ปงสปือ)
การจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีก�ำ ปงสปือ จังหวัดกำ�ปงสปือ ดำ�เนินงานภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงเห็นถึง
ความสำ�คัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้เป็น
สถานศึกษาสำ�หรับนักศึกษาโดยเฉพาะทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เน้นให้ความรู้
และทักษะในสายวิชาชีพ และเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 ในคราวเสด็จเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�แผนแม่บท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆ ได้แก่ ประมง ปศุสัตว์
วิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาที่ดิน และการชลประทาน

ผลการดำ�เนินงาน ด้านการสำ�รวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ดังนี้

1. การสำ�รวจดิน พบว่า พืน้ ทีเ่ ดิมและบริเวณใกล้เคียง เป็นพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย ทรัพยากรดิน
เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้นมีเศษชิ้นส่วนหินปะปน มีสภาพเป็นดินด่างจัด ต้องมีการปรับปรุง
ก่อนการเพาะปลูกและจำ�เป็นต้องมีการเลือกใช้พื้นที่และพืชให้เหมาะสมกับลักษณะดิน
ในแต่ละบริเวณ
2. การวางแผนการใช้ทดี่ นิ ในบริเวณพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมได้ออกแบบเบือ้ งต้น โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็นส่วนๆ สำ�หรับปรับปรุงดินและจัดทำ�ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ชลประทาน
ปศุสัตว์ และประมง
3. นำ�เสนอแนวทางการจัดการดิน โดยจากการสำ�รวจทรัพยากรดินพบว่า ควรเลือก
ปลูกพืชรากสั้น ทนแล้ง และทนต่อสภาพด่าง เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ โดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ

แผนการดำ�เนินงานในระยะต่อไป

จัดตัง้ เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นการ
พัฒนาที่ดินแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
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โครงการ “รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559”
ในปี 2559 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้จดั ทำ�โครงการ
“ ร ณ ร ง ค์ ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย
เดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559”
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และน้ อ มนำ � วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางพระราชดำ � ริ
ที่ทรงพระราชทานด้านหญ้าแฝกมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรด้านดินและน้ำ� และการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
การดำ�เนินงานมีหน่วยงานต่างๆ เกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
ดำ�เนินงานโครงการ จำ�นวน 58,615 ราย โดยดำ�เนิน
การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ ป้องกัน
การชะล้างพังทลาย บริเวณแหล่งน้ำ� สระน้ำ� บ่อน้ำ�
คลองส่งน้ำ� พื้นที่ลาดชัน คันคูรับน้ำ�ขอบเขา และ
บริเวณไหล่ถนน รักษาความชื้นในดิน ในพื้นที่ 76
จังหวัดทั่วประเทศ จำ�นวน 70,303,000 กล้า
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✥ การดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายสำ�คัญให้กระทรวง
เกษตรเกษตรและสหกรณ์ ดำ�เนินการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ
เน้นการปฏิรูปภาคเกษตรสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ) รณรงค์ส่งเสริมให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ ตามเป้าหมายของประเทศไปสูค่ วาม “มัน่ คง มัง่ คัง่
ยั่งยืน” ด้วย 6 มาตรการโครงการ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร โครงการการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์
เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และโครงการพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร

1. การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
1) การวิเคราะห์และบำ�รุงดิน โดยการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร คำ�แนะนำ�การปรับปรุงบำ�รุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดนิ ส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมคำ�แนะนำ�การปรับปรุง
บำ�รุงดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน จำ�นวน 68,508 ตัวอย่าง ปรับปรับบำ�รุงดิน
โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดโลไมท์ ปูนมาร์ล และรณรงค์ไถกลบ
ตอซัง จำ�นวน 641,300 ไร่
2)  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร จำ�นวน 10,000 กลุ่ม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 17,058 ตัน น้ำ�หมักชีวภาพ 714,200 ลิตร

44

Annual Report 2016 / Land Development Department

2. โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
ปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ด�ำ เนินการโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้าเกษตรทีส่ �ำ คัญ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้กิจกรรมหลัก การจัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ ดังนี้
1. จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล สภาพการใช้ ที่ ดิ น พื ช เศรษฐกิ จ
เพื่อสนับสนุนการกำ�หนดเขตการใช้ที่ดิน การสำ�รวจวิเคราะห์
ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้า
เกษตรที่สำ�คัญ (Zoning) และการสำ�รวจและจัดทำ�เขตการใช้
ที่ดินสำ�หรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก
มันฝรั่ง และมะพร้าว
2. จัดทำ�แผนทีเ่ ขตความเหมาะสมของทีด่ นิ สำ�หรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
ประเทศ และระดับจังหวัดรายพืช สำ�หรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำ�ปะหลัง ปาล์มน้ำ�มัน และยางพารา
3. สร้างการรับรูใ้ ห้เกษตรกรรับทราบผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ 882 ศูนย์ทวั่ ประเทศ
และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 268 แปลง
ประกอบกับ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวม
ข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันบูรณาการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร ในการขับเคลือ่ น ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายด้าน Zoning ภาคเกษตร ภายใต้ 5 มาตรการหลัก
คือ 1) การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 2) กำ�หนดแนวโน้ม
ความต้องการตลาดสินค้าเกษตร 3) กำ�หนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร
4) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 5) การติดตามประเมินผล รวมทั้งได้จัดทำ�แผนที่
เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management :
Agri-Map) เพือ่ ใช้เป็นแผนทีส่ �ำ หรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสม
กับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ� ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับ
เปลีย่ นให้เกิดความสมดุล เพือ่ บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

พื้นที่ N ทั่วประเทศ
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3. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ดำ�เนินการเพิม่ พืน้ ทีป่ ริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิม่ มูลค่าผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ
รวมทั้งผลักดันให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ประกอบด้วย พื้นที่ทั่วไป เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
โดยจัดอบรมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ด้านต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ยโสธรโมเดล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท�ำ บันทึกข้อตกลง (MOU)
กับจังหวัดยโสธร และจัดตัง้ คณะทำ�งานขับเคลือ่ นเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิต
และการรวมกลุ่มเกษตรกร (ต้นทาง) ด้านการแปรรูปรวบรวมผลผลิต
(กลางทาง) และด้านการตลาด (ปลายทาง) ในส่วนของกรมฯ ร่วมมือ
กับ ADB ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการทำ�เกษตรอินทรีย์ โดยดำ�เนินโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอบรม
ให้ความรู้เกษตรกรจำ�นวน 100 กลุ่ม เกษตรกร 621 ราย พื้นที่ 6,751 ไร่
โครงการอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ จำ�นวน 2 หลักสูตร
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Organic Movement with Participatory Guarantee Systems, PGS)”
จัดอบรมจำ�นวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 ราย รวม 300 ราย
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพือ่ น ในระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS
Peer Review Process)” จัดอบรมจำ�นวน 2 รุ่น รวม 100 ราย
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4. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุม่ บริหารจัดการร่วมกันทัง้ ด้านการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ลดต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตรด้วยการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต
(Economy of Scale) ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง สามารถ
นำ�เทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่า สร้างอำ�นาจ
การต่อรองของเกษตรกร โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ให้บริการวิเคราะห์ดนิ และ
ให้ค�ำ แนะนำ�การจัดการดิน-น้�ำ -พืช จำ�นวน 99,126 ตัวอย่าง สาธิตการทำ�/
การใช้น้ำ�หมักชีวภาพ จำ�นวน 42,500 ลิตร สาธิตการทำ�ปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน จำ�นวน 225 ตัน ส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุง
พื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำ�นวน 5,166 ตัน และอบรมให้ความรู้
เรื่องการปรับปรุงดินบำ�รุงดินในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
จำ�นวน 9,860 ราย

5. โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกร
ต้ น แบบเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ และสร้ า ง
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรของชุ ม ชนให้ มี ก าร
เชือ่ มโยงการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต
และการตลาด เป้าหมาย อำ�เภอละ 1 ศูนย์
ทัว่ ประเทศ รวม 882 ศูนย์ ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
เข้าร่วมดำ�เนินการในการจัดทำ�ฐานเรียนรู้
งานพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย แผนที่เขต
ความเหมาะสมสำ�หรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ
แผนทีค่ �ำ แนะนำ�การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
ชุดข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และ
ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (LDD Test Kit)
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6. โครงการพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ นำ � กิ จ กรรมธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ เข้าร่วมบูรณาการ ในโครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร เพือ่ กระตุน้ ให้เกษตรกรเห็นความสำ�คัญ
ของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ น การลดปริ ม าณขยะและวั ส ดุ เ หลื อใช้ แ ต่ ล ะ
พื้นที่ และให้มีการดำ�เนินการผลิตและใช้ประโยชน์
ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกรโดยดำ�เนินการ 1) จัดตั้ง
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 87 แห่ง สนับสนุนปุ๋ยหมัก
13,153 ตัน น้ำ�หมักชีวภาพ 714,200 ลิตร และ
เมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด 466 ตัน 2) คัดเลือกธนาคารปุย๋
เพื่อเป็นต้นแบบ จำ�นวน 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี จันทบุรี ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น
เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ กำ�แพงเพชร เพชรบุรี
ระนอง และสตูล
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นโยบายเร่งด่วน : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤต
ภัยแล้งในโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
ปี 2558/59 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ภายใต้กรอบมาตรการที่ 1 การส่งเสริม
ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โดยส่งเสริม
การทำ�/การใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำ�/การใช้น้ำ�หมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง และส่งเสริมการปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยปุย๋ พืชสด
(ปอเทือง) เพือ่ การปรับปรุงบำ�รุงดินให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้เกษตรกร
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ให้มรี ายได้จากกิจกรรมอืน่ ทดแทน ช่วยให้เกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิง้ ในท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์
แบบพึ่งพาตนเองได้
ผลการดำ�เนินงาน โครงการการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
101.74 % โดยดำ�เนินการ 1) กิจกรรมส่งเสริมการทำ�/การใช้ปยุ๋ หมัก เป้าหมาย
763 ตัน ดำ�เนินการได้ 777.20 ตัน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 1,180 ราย
โดยเฉลีย่ รายละ 659 กิโลกรัม 2) กิจกรรมส่งเสริมการทำ�/การใช้น�ำ้ หมักชีวภาพ
เป้าหมาย 503,232 ลิตร ดำ�เนินการได้ 505,816 ลิตร เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริม 2,975 ราย โดยเฉลี่ยรายละ 170 ลิตร และ 3) สนับสนุนกิจกรรม
การปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ดำ�เนินการในพื้นที่เป้าหมาย
7,827 ไร่ ดำ�เนินการได้ 8,457 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 862 ราย
โดยเฉลีย่ รายละ 10 ไร่ ซึง่ รวมเกษตรกรได้รบั ประโยชน์ทงั้ สิน้ 5,017 ราย สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยเกษตรกรได้รับความรู้และ
ปัจจัยการผลิต สามารถผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง ช่วยสร้างรายได้จากการสร้างงาน
ลดรายจ่ายครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงบำ�รุงดิน
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✥ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาทีด่ นิ ดำ�เนินการพัฒนางานวิจยั ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน โดยการวิจยั ในสาขา
ทีใ่ ช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านการอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ� และการปรับปรุงดิน โดยวิธีทางเคมีและพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาด
อินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย/์ เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐกิจสังคมและประเมินผล จำ�นวนทัง้ สิน้ 71 โครงการ
สามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล งานวิ จั ยได้ ที่ http://e-library.ldd.go.th/ ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ที่ โ ดดเด่ น และได้ รั บ รางวั ลในปี นี้
ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม
ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำ�ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD
Test Kit) ให้แก่ศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) เพื่อประเมินสมบัติทางเคมีของดิน และระดับธาตุอาหาร
ที่จำ�เป็นของดินโดยเฉลี่ยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เกิดความตระหนัก
และให้ความสำ�คัญในการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนเพาะปลูกพืช พบว่า
ดินส่วนใหญ่มคี า่ ความเป็นกรดเป็นด่างอยูใ่ นระดับ 3.5-7.0 โดยมีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับ 5.5 ส่วนปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน พบว่า ดินส่วนใหญ่
มี ป ริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ในระดับ
ต่ำ� ยกเว้นดินในพื้นที่ปลูกยางพารามีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ชุดตรวจสอบดินภาคสนามเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลด
ต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย เกษตรกรสามารถวิเคราะห์
ดินเองได้ ซึ่งสำ�นักฯ ได้เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยดังกล่าว
ในรูปแบบของโปสเตอร์นิทรรศการงานวิชาการกรมฯ ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทราบ อันจะนำ�
ไปสู่แนวทางในการขยายองค์ความรู้นำ�ไปใช้ในพื้นที่เกษตรอื่นๆ ต่อไป

50

Annual Report 2016 / Land Development Department

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำ�นักงานพัฒนาที่พัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น
การศึ ก ษามี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ นำ � เสนอองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ด้ า นวิ ธี ก ารจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม
ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด
และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
ตามศั ก ยภาพอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการสั ม ภาษณ์ ห มอดิ น อาสาที่ เ ป็ น ครู
ภูมปิ ญ
ั ญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า การผลิตเกลือสินเธาว์
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดดินเค็ม โดยการจัดการสามารถจำ�แนก
ตามระดับความเค็มสังเกตปริมาณคราบและอัตราการกระจายในฤดูแล้ง
โดยปรับระดับพืน้ ทีใ่ ห้เก็บน้�ำ ท่าได้ ปลูกพืชปุย๋ สด ปุย๋ มูลสัตว์ นำ�อินทรียวัตถุ
ใส่ลงบนพืน้ ทีแ่ ละไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว ทำ�คันดินขนาดสูงและ
ร่องระบายน้ำ�ล้อมรอบ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เลี้ยงสัตว์โคกระบือ
และเป็ดไล่ทงุ่ รักษาเพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน ทำ�ทำ�นบดินกันไม่ให้น�้ำ เค็ม
ไหลผ่าน ทำ�ร่องน้ำ�หรือขุดสระน้ำ�รวบรวมน้ำ�เค็มแล้วระบายทิ้ง ซึ่งการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมาก เน้นปลูกข้าว
นาปีพันธุ์พื้นเมืองและพืชผัก ผลิตปศุสัตว์ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า
เช่น เลีย้ งโค การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มในระดับเค็มจัด เพือ่ การเกษตร
(ปลูกไม้ยนื ต้นพืชทนเค็ม ทำ�ฟืนและถ่าน จำ�หน่ายพืชบำ�บัดความเค็ม) ไม่ใช่
การเกษตร (ผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งแบบต้มและนาเกลือ ดินโคลนเค็มเพื่อ
สุขภาพ น้�ำ เกลือเพิม่ พลังงาน และเป็นทีน่ วดร่างกาย เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน)
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✥ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการประกวดผลงานด้านซอฟแวร์แห่งชาติ Thailand ICT Award 2016
กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand
ICT Awards 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม 2 ประเภท ดังนี้
1.1) รางวัลประเภท E - Learning Application ซึ่งเป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการ
ส่งผลงาน “ทำ�การเกษตรกับเกมออนไลน์ LDD’s IM Farm” (Land Development Department’s
Integrated Management Farm) ซึ่งประกาศผลผ่านทาง Facebook : Thailand ICT Awards
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เกมจำ�ลองการทำ�การเกษตร (LDD’s IM Farm) โดยการนำ�ข้อมูลจริงมาใช้
ในการจำ�ลองการปลูกพืช 12 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำ�ปะหลัง
อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน สับปะรด ลำ�ไย เงาะ ทุเรียน และมังคุด จัดทำ�ขึ้น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ผ่านการใช้
เทคโนโลยีดา้ นเกมจำ�ลองสถานการณ์ ในรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามท้าทายและทันสมัย
เพื่อผู้ใช้บริการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนเกษตรกรทั่วไป สามารถจำ�ลอง
การทำ�การเกษตร ทดลองการปลูกพืช ได้ง่ายๆ ทำ�ให้มีทางเลือกที่หลากหลาย
จึงทำ�ให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Smart Farmer สามารถจำ�ลองสถานการณ์
ถื อ เป็ น การฝึ ก ฝนทั ก ษะการตั ด สิ น ใจเนื่ อ งจากได้ ท ดลองสิ่ ง ที่ จ ะทำ � และ
รับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ผลการตัดสินใจนัน้ ได้ก�ำ ไรหรือขาดทุนเท่าไร และยังเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา (e - Education) ด้านการเกษตร สำ�หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ด้านการทำ�เกษตรกรรม ผ่านการนำ�เสนอในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันเกมจำ�ลองการทำ�การเกษตร (LDD’s IM Farm) รองรับการใช้
งานทัง้ ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application สนับสนุนระบบ
ปฏิบัติการในรูปแบบ Android version 4.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำ�ค้นหา “Imfarm” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน”
ซึ่งสามารถทำ�งานได้บน Smart Device รองรับการใช้งานได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
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1.2) รางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาทีด่ นิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำ�ปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับรางวัลจากหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.)
1.3) รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำ�เร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ดำ�เนินการแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำ�เนินงาน IPv6 ในประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ให้การบริการรองรับ IPv6 ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ดำ�เนินการผ่านเกณฑ์ IPv6 ในเรื่องการปรับปรุงการให้บริการให้รองรับ IPv 3 ด้าน คือ
ด้านการบริการเว็บไซต์ (Website) ด้านบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และด้านบริการโดเมนเนม (DNS)

2. ด้านการพัฒนาระบบ/โปรแกรม
2.1) โมบายแอปพลิเคชั่น “ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ� ปุ๋ย”
แอปพลิเคชั่นสำ�หรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ� ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้
กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและคำ�แนะนำ�
ในการปลูกพืชของพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นสำ�หรับการปรับปรุงบำ�รุงดินและใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ได้ชว่ ยให้ผใู้ ช้งานทราบคุณสมบัตขิ องดินในสถานทีต่ า่ งๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
บำ�รุงดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดสามารถดาวน์โหลดที่
Google Play ใช้คำ�ค้นหา “ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ� ปุ๋ย”
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2.2) โมบายแอปพลิเคชั่น สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย “LDD Soil Guide”
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาซอฟต์แวร์ผ่านทาง Web Map Service แสดงข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ โดยได้วิเคราะห์ออกแบบระบบร่วมกับกลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล
แผนทีด่ นิ กองสำ�รวจดินและวิจยั ทรัพยากรดิน และเชือ่ มโยงข้อมูลคำ�อธิบายกลุม่ ชุดดินต่างๆ จากระบบ
แผนทีแ่ ละสารสนเทศดินเพือ่ การใช้และบริหารจัดการทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ระบบสามารถสืบค้น
ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ทั้งแผนที่ฐาน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ Google Map ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลพิกัดของสถานที่ที่เลือก ชื่อตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ข้อมูลของกลุ่มชุดดิน สามารถค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศดิน และข้อมูลการใช้ปุ๋ย
ได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Application
บนระบบปฏิ บัติก าร Android 4.0 ขึ้น
ไปและ iOS 9.2 ขึ้นไป โดยใช้คำ�ค้นว่า
“LDD Soil Guide” หรือ “กรมพัฒนาทีด่ นิ ”
เพื่ อ นำ � ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการ
วางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา

2.3) โมบายแอปพลิเคชั่น “ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด”
แอปพลิเคชัน่ ทีใ่ ห้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน โดยการบูรณาการ
ข้อมูลทีก่ รมฯ มีอยูป่ ระกอบด้วยข้อมูลกลุม่ ชุดดิน (Soil Group) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
(Land Use) ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil Suit) ข้อมูลแนว
เขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลผลกระทบจากภัยแล้ง และข้อมูลเขตเหมาะสม
สำ�หรับการปลูกพืชเศรษฐกิจทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ GIS (Geographic Information System)
มาจัดทำ�เป็นแผนที่สำ�เร็จรูป ประกอบ
ด้ ว ยแผนที่ ก ลุ่ ม ชุ ด ดิ น แผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินแผนที่ดินปัญหา แผนที่
แนวเขตป่าไม้ถาวร แผนทีค่ วามเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืช (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล)
แผนที่กำ�หนดเขตความเหมาะสมสำ�หรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อยโรงงาน
มันสำ�ปะหลัง ปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา)
และแผนที่ ผ ลกระทบจากภั ย แล้ ง ซึ่ ง
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ลได้ ถึ ง ระดั บ ตำ � บล
โดยแผนทีช่ นิดต่างๆ ให้บริการบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ Smart Device การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Device ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำ�ค้นหา “LDD Land
Info” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน” ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (Install) “LDD Land Info” ลงเครื่อง Smart Device และเปิดใช้งาน
ได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�หรับการประเมินผลงานของกรมพัฒนาที่ดิน
เนือ่ งจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีมคี วามก้าวหน้ามากขึน้
เพื่อให้ผู้ประเมินสะดวกและลดระยะเวลาในการทำ� งาน
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
ให้น้อยที่สุด ลดการใช้กระดาษ ดังนั้นในการประเมินผล
การจัดงานสำ�คัญของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้นำ� Google
form ซึง่ เป็น Web application มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ สามารถทราบผลการประเมินโดยนำ�เสนอในรูปแบบ
กราฟ/แผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ Real time

ขั้นตอนการทำ�ประเมินผลในรูปแบบออนไลน์
ศึกษารายละเอียดของโครงการ
ที่จะประเมิน

จัดทำ�แบบสอบถาม Online และสร้างผ่าน
Google Form และสร้าง QR Code
เพื่อเข้าสู่
Link ของแบบสอบถาม

ผู้ประเมินทำ�แบบประเมิน Online
ผ่าน Computer /Tablet/Mobile

สรุปผลการประเมินและจัดทำ�
รูปเล่มรายงาน

การเผยแพร่ และการนำ�ไปใช้ประโยชน์
มีการจัดทำ�สรุปผลการประเมินการจัดงานสำ�คัญ
ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการจัดงานครัง้ ต่อไป เสนอให้ผบู้ ริหารกรมฯ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
รับทราบ และเผยแพร่ผลผ่าน website กรมพัฒนาที่ดิน
ให้ ผู้ ที่ ส นใจสามารถนำ � ข้ อ มู ล ของกิ จ กรรมต่ า งๆ ไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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✥

การดำ�เนินงานด้านการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
ACMECS เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม โดยไทยเป็นผู้ริเริ่มในปี 2546 เป็นยุทธศาสตร์ของไทย
ในการให้ ค วามช่วยเหลือ แก่ประเทศเพื่อ นบ้า น เพื่อ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิ ก
ซึง่ ต่างได้รบั ผลประโยชน์จากไทยทีเ่ ป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งของภูมภิ าค ในด้านการเกษตร ไทยได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (Contract Farming) ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
สำ�นักงานเศรษฐกิจทางเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักของ ACMECS ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานเริ่มต้น
ดำ�เนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟู และปรับปรุงดินเพื่อสนับสนุน
การทำ�การเกษตรแบบมีสัญญา หรือ Contract Farming มาตั้งแต่
ปี 2547 ปัจจุบันมีการดำ�เนินการร่วมกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเมียนมาร์
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ด�ำ เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสำ�รวจดิน
จัดทำ�ฐานข้อมูลดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการจัดการดิน
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การเตรียมความพร้อม และวางรากฐาน
ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยหมอดิ น อาสาในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเมียนมาร์

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2559
ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้รับอนุมัติงบประมาณดำ�เนินการ จำ�นวน 3,375,000 บาท ให้ดำ�เนินกิจกรรม
โครงการ ACMECS โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านรวม 32 คน การฝึกอบรมหมอดินอาสา
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวน 30 คน และการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ดนิ ในกัมพูชา ตลอดจนได้รเิ ริม่ เข้าไปดำ�เนินงาน
ความร่วมมือด้านวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดลุ่มน้ำ�ในสหภาพเมียนมาร์เป็นปีแรก
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โครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาการเกษตรคาร์บอนต่ำ�และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน
สืบเนื่องจากข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อดำ�เนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS (Greater
Mekong Sub-Region) ผ่านคณะทำ�งานระดับกระทรวงเกษตร
(Working Group on Agriculture-WGA) มอบหมายให้อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน (นายอภิชาต จงสกุล) ลงนามความร่วมมือกับ
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (ADB) เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558
และกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 320,000
เหรียญสหรัฐ ให้ด�ำ เนินกิจกรรม 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
Promoting Participatory Guarantee Systems (PGS) for
Small Scale Organic Farming in Thailand หรือโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบเกษตรกร
รับรองตนเอง และ (2) โครงการ Assessing Soil Quality
and Soil Carbon on Biochar Application for Increasing
Organic Vegetable in Acid Soils หรือโครงการวิจัยการใช้
ไบโอชาร์ในการจัดการดิน ทีป่ ลูกพืชผักอินทรียใ์ นระบบการปลูกพืช
เกษตรคาร์บอนต่ำ� ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ภายใต้แผนจัดการ
การเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Climate Friendly
Agriculture) และลดโลกร้อนโดยรณรงค์และฝึกอบรมให้เกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยถือว่าดินเป็น
แหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ดีที่สุดเพื่อให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอันเป็นการลดโลกร้อน โดย ADB ได้สนับสนุนให้ดำ�เนิน
โครงการเหล่านี้ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง 6 ประเทศ ได้แก่
ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ และสนับสนุนงบประมาณ
การดำ�เนินงานทั้งหมด
ในส่วนของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การส่งเสริม
การผลิตอาหารปลอดภัยและการขยายช่องทางการตลาดภายหลัง
การผลิตในระบบอินทรีย์ ส่งเข้าสู่ตลาดในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
และระดับประเทศ โดยเฉพาะตลาดบริเวณแนวชายแดนระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อการเกษตรกรรม เน้นการค้าขาย
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบออนไลน์ต่างๆ
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สมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินแห่งเอเชีย
(Asian Soil Partnership หรือ ASP)
สืบเนือ่ งจากการทีไ่ ทย ได้นอ้ มนำ�หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติจนเป็นทีป่ ระจักษ์ จนเป็น
ทีม่ าของการประกาศให้วนั ที่ 5 ธันวาคม ซึง่ เป็นวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก ทำ�ให้ไทยมีบทบาท
ในเวทีวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรดิน และได้รับความไว้วางใจ ให้ทำ�หน้าที่ประธาน
คณะอำ�นวยการและเลขานุการกลุม่ ความร่วมมือด้านดินระดับภูมภิ าคเอเชีย (ASP) ภายใต้กรอบ
การดำ�เนินงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกอบด้วยสมาชิก
24 ประเทศ โดยไทยจะดำ�รงตำ�แหน่งประธานวาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยการดำ�เนินงาน
ด้านการจัดการดินของ ASP แบ่งเป็น 5 สาขา (หรือ pillar) ได้แก่ Pillar 1 : การจัดการ Pillar 2 :
การสร้างความตระหนักรู้ Pillar 3 : การวิจยั Pillar 4 : การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล และ Pillar 5 : การสร้างให้เกิดความสอดคล้องกัน
ของมาตรฐานวิธีการและข้อมูล

ผลการดำ�เนินงานในปี 2559

แผนการดำ�เนินงานในปีต่อไป

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประธาน ASP ร่วมกับ FAO
จัดการประชุม ASP Workshop: Towards a Regional
Implementation Plan for Asia ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว ซึ่งมีผู้แทนจำ�นวน 55 คน จากประเทศสมาชิก
13 ประเทศ (จาก 24 ประเทศ) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม
มีมติรับรองแผนปฏิบัติการด้านการจัดการดินของ ASP และ
ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันขับเคลือ่ นกิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกประเทศนำ�กิจกรรมภายใต้
ASP กำ�หนดเป็นนโยบายและให้มกี ารรายงานผลอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ให้ ก ารรั บ รองแผนโครงการเร่ ง ด่ ว น
ของภูมิภาค 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการหมอดินอาสา
ระดับนานาชาติ (2) โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลดินของเอเชีย
(3) โครงการจัดทำ�แผนที่คาร์บอนในดิน และ (4) โครงการ
จั ด ทำ � มาตรฐานเปรี ย บเที ย บห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ดิ น
โดยไทยผลั ก ดั น แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรดิ น ตาม
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่
เพื่อเป็นตัวอย่างปฏิบัติที่ดีของภูมิภาค

ในฐานะทีไ่ ทยเป็นประธาน ASP มีหน้าทีใ่ นการผลักดัน
ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก าร โดย
ในปี 2560 มีกิจกรรมสำ�คัญ ประกอบด้วย การรวบรวม
ผลการดำ�เนินงานด้านการจัดการดินของไทยและของประเทศ
สมาชิ ก เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาความร่ ว มมื อ
ทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP)
ณ สำ�นักงานใหญ่ FAO ประจำ�กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ Soil Carbon
Mapping ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2560 ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพฯ
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส
กับกรมพัฒนาที่ดิน (IRD-LDD)
กรมพัฒนาที่ดินมีความร่วมมือกับสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เน้นความร่วมมือทางด้านการวิจัย
โดยภายหลั ง ได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น
โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ IRD President เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2554 ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันดำ�เนินการภายใต้ชื่อโครงการ Toward an
Improvement of Soil and Water Quality in the Context of Land
Use and Climate Changes in Thailand ระยะการดำ�เนินงาน 3 ปี
(กั น ยายน 2556 - สิ ง หาคม 2559) โดยรั ฐ บาลฝรั่ ง เศสสนั บ สนุ น
ผู้เชีย่ วชาญ เครื่องมือวิจัย ทุนฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนรัฐบาลไทย
โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุน
ค่าที่พัก ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางวิจัยภายในประเทศ และค่าจ้าง
เลขานุการ โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนสถานที่ตั้งสำ�นักงานบริเวณชั้น 2 อาคารสำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2559 IRD ส่งผู้เชี่ยวชาญระยะยาว 4 คน และระยะสั้น 2 คน มาปฏิบัติงานที่กรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้คำ�แนะนำ�
ด้านการวิจัยและช่วยจัดตั้งเครือข่ายการดำ�เนินงาน โดยนักวิชาการจากทั้งสองหน่วยงานร่วมดำ�เนินงานศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเสื่อมคุณภาพของดิน เพื่อหาคำ�ตอบใน
2 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำ�มันที่มีต่อคุณภาพของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ�เนื่องจากการเพาะปลูกในแต่ละปี และ 2) แนวโน้มการเสื่อมสภาพของดินและน้ำ�ในพื้นที่ลาดชันและการพัฒนาระบบ
การจั ด การที่ จ ะช่ ว ยลดแนวโน้ ม การเสื่ อ มสภาพดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสมาร่วม
ปฏิบัติงานวิจัยกับนักวิชาการของกรมฯ จำ�นวน 8 คน และมี
นักวิชาการของไทยจำ�นวน 1 คน ได้รับสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ นักวิชาการ
ในเครือข่ายได้รว่ มพัฒนาเครือ่ งมือตรวจประเมินคุณสมบัตดิ นิ
หรือ “Biofunctool” สำ�หรับตรวจวัดลักษณะโครงสร้าง
ชนิ ด ปริ ม าณธาตุ อ าหารในดิ น ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ แ ละ
คาร์บอน ระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน เป็นต้น ที่มีต้นทุนต่ำ�
และนำ�ไปใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้สะดวก

แผนการดำ�เนินการในปีต่อไป
การดำ�เนินงานความร่วมมือ IRD-LDD จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559 กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับประเทศฝรั่งเศส
จึงได้เสนอขอขยายระยะการดำ�เนินงานอีก 3 ปี (พ.ศ.2559-2562) และจัดทำ�ความร่วมมือเพิ่มเติมกับสถาบัน INRA ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อให้กรอบความร่วมมือทางด้านงานวิชาการมีความครอบคลุม และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ เช่น
การนำ�เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีความแม่นยำ�สูงมาใช้ในงานสำ�รวจ ปรับปรุง
ข้อมูลและบริหารจัดการทรัพยากรดินให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
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โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับราชอาณาจักรภูฏาน
นอกเหนือจากประเทศเพือ่ นบ้านแล้ว กรมพัฒนาทีด่ นิ
มี โ ครงการที่ ใ ห้ ความช่วยเหลือ แก่ประเทศภูฏาน ภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-ภูฏาน ในชือ่ โครงการ
“Production of soil maps using digital techniques
and generation of aerial photographs for land use
planning in Bhutan” การดำ�เนินการในปี 2559 เป็นการ
ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ จำ � นวน 3 คน ไปร่ ว มการประชุ ม ชี้ แ จง
การดำ�เนินการและคัดเลือกพื้นที่นำ�ร่องเพื่อเริ่มการสำ�รวจ
และจำ�แนกดิน ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2559 ณ เมืองพาโร
ราชอาณาจักรภูฏาน

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับไต้หวัน
กรมพัฒนาที่ดินมีความร่วมมือกับไต้หวัน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาเชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็น
ผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรีย์ โดยส่งผูแ้ ทนจำ�นวน 5 คน ไปศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559

2) โครงการมาตรการ/วิธกี ารในการป้องกันการเกิดดิน
ถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยระยะที่ 2
(พ.ศ. 2559-2563) คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Soil and Water
Conservation Bureau จำ�นวน 2 คน มาดำ�เนินการ
ศึกษาพื้นที่ ให้คำ�แนะนำ� และร่วมกันวางแผนการดำ�เนินงาน
พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่
2-9 ธันวาคม 2559
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
(United Nations Convention to Combat Desertification)
1. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 12
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดำ�รง รองอธิบดีดา้ นวิชาการเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 (Twelfth Session of the Conference of the Parties
to the United Nations Convention to Combat Desertification: COP 12)
พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากกรมพัฒนาทีด่ นิ กรมชลประทาน และกระทรวงการต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2558 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยการ
ประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่ให้ความสำ�คัญในการเจรจา คือ การสนับสนุนแนวคิด
“การมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ที่ เ ป็ น กลาง” (Land Degradation
Neutrality: LDN) ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น
สำ � คั ญในเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals:
SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี 2558 (Post-2015 Development
Agenda) ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน และการปรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

2.  การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอนุสัญญาฯ ของคณะกรรมการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ มี คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานคณะกรรมการและรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอนุ
สัญญาฯ ในระดับชาติและสร้างความเชื่อมโยงต่อการดำ�เนินงานของอนุสัญญาฯ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาฯ ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่ สาร กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รวม 29 หน่วยงาน ซึ่งจะขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในมิติต่างๆ ทั้งด้าน
การสร้างความตระหนัก การพัฒนานโยบาย การวิจยั การป้องกัน ลดผลกระทบ
และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และพัฒนากรอบการเจรจา

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการดำ�เนินงานอนุสัญญาฯ ระหว่างคณะกรรมการฯ
ระดับชาติและหน่วยงานต่างๆ ในกรมพัฒนาทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย
กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นทีป่ รึกษา รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
ด้านวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอนุสัญญาฯ
ให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางที่คณะกรรมการอนุสัญญาฯ ระดับชาติกำ�หนด

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำ�ร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ
เพื่อจัดทำ�เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำ�ร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD เพื่อจัดทำ�
เป้าหมายการมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง (Land Degradation Neutrality: LDN) เมื่อวันที่ 12-13
กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนประเทศจากเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วม จำ�นวน 16 ประเทศ มีวัตถุประสงค์
ของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนประเทศที่เข้าร่วมโครงการจัดทำ�เป้าหมาย LDN และมาตรการการแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อน LDN โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
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ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

กรมพัฒนาทีด่ นิ มีการดำ�เนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ก่อให้เกิดการบูรณาการการทำ�งานระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลสำ�คัญๆ
ของประเทศ โดยการนำ � ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาประมวลให้ เ กิ ด ข้ อ มู ลใหม่ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และประชาชน และใช้ในการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ข้อตกลงความร่วมมือด้านแผนที่และข้อมูลแผนที่
มีจ�ำ นวน 18 ข้อตกลง โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้สง่ มอบข้อมูลแผนทีท่ กี่ รมพัฒนาทีด่ นิ
ได้มีการพัฒนาขึ้น ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
ข้อมูลแบบจำ�ลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข แผนที่
สภาพการใช้ทดี่ นิ แผนทีด่ นิ และแผนทีแ่ ผนการใช้ทดี่ นิ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานคู่ร่วมมือได้นำ�ส่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชั้นข้อมูล
GIS พื้นที่ชลประทาน เส้นทางคมนาคม แม่น้ำ� แหล่งน้ำ� ที่ตั้งสถานที่สำ�คัญ
ข้อมูลเขตที่ดินของรัฐ ชั้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ�ท่วมและภัยแล้ง สิทธิ์ในการเข้าใช้
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น นำ�มาบูรณาการการทำ�งานเข้าด้วยกัน
หน่วยงานที่เป็นคู่ร่วมมือได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมและการฝึ ก งานให้ แ ก่
นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และให้ความรู้ในการศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาทีด่ นิ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ รับบุคลกรเข้าศึกษา
ต่อในชั้นสูงขึ้นไป ประโยชน์เพื่อสร้างเกษตรกร นักศึกษา หรือผู้ที่สำ�เร็จ
การศึกษาแล้วให้เป็น smart farmer ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง นำ�ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่เป็นคู่ร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

นอกจากความร่วมมือในรูปของการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงแล้ว กรมพัฒนาที่ดินยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
ในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เช่น
● การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำ�และภูมิอากาศแห่งชาติร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร

(องค์การมหาชน) ในโครงการเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีบ่ ริหารจัดการทรัพยากรน้�ำ ภายใต้แผนงานพัฒนา
คลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ�และสภาพอากาศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคลัง
ข้อมูลน้ำ�และภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) ผ่านโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และ
เป็นการดำ�เนินการในการขับเคลือ่ นการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ โดยในปี 2559 มีการนำ�ข้อมูลของกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้าสู่
คลังข้อมูลน้ำ�และภูมิอากาศแห่งชาติ รวม 19 รายการ ประกอบด้วย
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
15)
17)
19)

เขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำ�สาขา
เขตการใช้ที่ดินระดับตำ�บล
แหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก
พื้นที่น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซาก
คาดการณ์พื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่เกษตร
หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำ�ป่าไหลหลาก
แผนที่ดินเค็ม
แผนที่กลุ่มชุดดิน (1:25,000)
แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)
16)
18)

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ�
สภาพการใช้ที่ดิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
สถิติการเกิดดินถล่ม
คาดการณ์พื้นที่น้ำ�ท่วมในพื้นที่เกษตร
แผนที่ชุดดิน (1:100,000)
แผนที่กลุ่มชุดดิน (1:50,000)
รายงานชุดดินจัดตั้ง

● การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ทำ�ระบบรวบรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน เพือ่ บูรณาการผลงานวิจยั ให้สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยมีสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักกรมพัฒนาที่ดินได้นำ�ข้อมูลผลงานวิจัยและบทคัดย่อ
งานวิจยั เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลงานวิจยั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบบสืบค้นงานวิจยั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาโดยสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สามารถเรียกดูได้ที่ http://research.arda.or.th
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมพัฒนาที่ดินใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทาง HR Scorecard เป็นกรอบ
การดำ�เนินงานในการพัฒนาบุคลากร ซึง่ ตระหนักว่าสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ยทุ ธศาสตร์ของกรมพัฒนาทีด่ นิ บรรลุเป้าหมาย สามารถส่ง
ผ่านผลงาน/นวัตกรรม/เทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ สูผ่ รู้ บั บริการก็คอื บุคลากรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ นงานต่างๆ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

1. อบรมภายในประเทศ
1.1 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทาง HR Scorecard แล้ว
ยังสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนทั้ง 5 สมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) การบริการทีด่ ี (Service Mind) การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม (Integrity) และการทำ�งานเป็นทีม (Teamwork) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย 1,230 ราย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1.1 โครงการ/หลักสูตรตามงบประมาณปกติ จำ�นวน 5 โครงการ/หลักสูตร

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบพัสดุ”

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การบริหารสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการประมาณราคาเบื้องต้นและค่า K และสามารถจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
จัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานได้ถกู ต้องเหมาะสม โดยมีผอู้ �ำ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เข้าร่วม จำ�นวน 352 คน

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร”

เพื่ อให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และทั ก ษะ สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ เทคนิ ค การเป็ น วิ ท ยากรในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การทำ�งานระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการทำ�งาน
ในองค์กร โดยมีข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ หรื อ เทคโนโลยี ต่ า งๆ
ของหน่วยงานภูมิภาค เข้าร่วม จำ�นวน 79 คน
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3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน”

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ
รักษาวินัย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาซึ่ ง นำ �ไปปรั บใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ
และพนั ก งานราชการจาก
หน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วม
จำ�นวน 235 คน

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา ข้าราชการเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม”

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดี
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม มีจิตสำ�นึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีข้าราชการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีอายุราชการ
ไม่เกิน 3 ปี จำ�นวน 50 คน

5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี
สำ�หรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ”
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ วินัย ข้อบังคับของทางราชการ สามารถพัฒนาตน
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติราชการ
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีการตัดสินใจโดยหลักเหตุผล
และเหตุผลเชิงจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
โดยมีขา้ ราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม จำ�นวน 50 คน
1.1.2 โครงการหลักสูตรตามงบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำ�นวน 5 โครงการ/หลักสูตร

1) โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่หลักสูตร
“การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน”

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่วิทยากร
ระดับพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพั ฒ นาที่ ดิ น ของกรมฯ โดยมี ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานราชการในส่ ว นภู มิ ภ าค
ที่เป็นวิทยากรระดับพื้นที่ในโครงการหมอดินน้อย จำ�นวน 209 คน
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2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน”

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมี
ข้ า ราชการในส่ ว นราชการกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ตำ � แหน่ ง นั ก วิ ช าการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นักสำ�รวจดิน และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ที่ปฏิบัติราชการมาไม่เกิน 5 ปี จำ�นวน 49 คน

3) โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการจั ด ทำ � แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง
HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1-3

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทำ�แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และ
จัดทำ�แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
ทุ ก ระดั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ ผู้ แ ทนจากสำ � นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 1-12
และส่วนกลาง จำ�นวน 176 คน

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการสือ่ สารด้านภาษา” หลักสูตร “Professional Presentations
Workshop for an International Conference” และหลักสูตร “ภาษาจีนระดับพื้นฐาน”

ภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญ เทคนิค การวางแผน และกำ�หนดเป้าหมายของการนำ�เสนอ รวมถึงได้เรียนรูท้ กั ษะ
การสือ่ สาร การเตรียมการสำ�หรับการนำ�เสนอและได้เรียนรูเ้ ทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ เคล็ดลับการพูดเพือ่ การนำ�เสนอ ภาษาจีน
เพื่อให้ได้เรียนรู้คำ�ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันไม่น้อยกว่า 500 คำ�ฝึกพูดประโยคโต้ตอบและได้เรียนรู้ทักษะการกำ�กับเสียง โดยมี
ข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทีม่ พี นื้ ฐานภาษาอังกฤษดีและเคยหรือจะมีการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
ระดับชาติ เข้าร่วม จำ�นวน 30 คน

5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”

เพื่อให้ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศและระบบ
ราชการไทยและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำ�เนินการพัฒนาข้าราชการตามบทบาท ภารกิจของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการระดับชำ�นาญการขึ้นไป จากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม จำ�นวน 167 คน
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1.2 การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาที่ดินระดับต้น
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีทัศนคติในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
สามารถทำ�งานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน และนำ�ไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเอง และเพิ่มพูนสัมพันธภาพเพื่อการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดยมีขา้ ราชการประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และประเภททัว่ ไประดับชำ�นาญงาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำ�นวน 2 คน

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็น
ผูน้ �ำ บริหารการเปลีย่ นแปลงและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย
ระบบพันธมิตร เพิ่มพลังการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงาน
ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือประเภท
วิชาการ ระดับชำ�นาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำ�นวน 1 คน

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)
เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีการ
ตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและ
ในเชิงลึก สามารถคิด ริเริ่ม สามารถทำ�ให้ผู้อื่น
เข้าใจในการปรับเปลีย่ นทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยมีขา้ ราชการ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการส่วน/โครงการ หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือประเภทอำ�นวยการต้น หรืออำ�นวยการสูง หรือประเภท
วิชาการ ระดับชำ�นาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จำ�นวน 17 คน

หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” (นบส.1)
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้า สู่ตำ�แหน่งประเภทบริหารที่สูงขึ้น มีภาวะผู้นำ�ในด้านการ
บริหารตนและการบริหารคน การบริหารเป้าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารผลลัพธ์ และการบริหาร
ทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำ� กำ�หนดจุดเน้น
ของการพัฒนา ในเรื่องของการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงานประสานสัมพันธ์การปรับตัว และความยืดหยุ่น
จิตมุ่งบริการ และการบริหารทรัพยากร โดยมีข้าราชการประเภทอำ�นวยการไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเดียวกับประเภทอำ�นวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จำ�นวน 2 คน
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2. การอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ
2.1 ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์ดินของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาการพัฒนา
ความร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ดินไอซ์แลนด์ จึงได้ส่งข้าราชการจำ�นวน 4 คน
ไปศึ ก ษาการดำ � เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น ของศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ดิ นไอซ์ แ ลนด์
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ แก้ ปั ญ หาความแห้ ง แล้ ง ดิ น
เสื่อมโทรม และการชะล้างพังทลายของดิน ผลการศึกษาดูงานทำ�ให้ทราบถึง
สภาพทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ�การเกษตร แต่กลับ
สามารถพัฒนาความเจริญให้กับประเทศได้ โดยใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานความร้อนใต้พื้นดิน
แหล่งน้�ำ จืด จากธารน้�ำ แข็ง มหาสมุทรแหล่งทรัพยากรทางทะเล
แหล่งน้ำ�แร่ธรรมชาติ สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโต
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบปี กลายมาเป็นประเทศ
ที่ ถู ก จั ด อั น ดั บให้ เ ป็ น ประเทศที่ น่ า อยู่ ม ากที่ สุ ด มี ป ระชากร
ทีม่ ีความสุขมากทีส่ ุด ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถนำ�มาประยุกต์แนวคิด
ปรับใช้กับประเทศไทยได้

2.2 ศึกษาดูงานและหารือกับสถาบัน IRD และ INRA ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
การเดินทางครั้งนี้ ได้หารือ
เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ด้ ว ย
physical model ในลุม่ น้�ำ ขนาดเล็ก
กับผู้เ ชี่ยวชาญจากสถาบัน IRD
รวมทั้ ง ได้ ห ารื อ แนวทางการทำ �
MOU ร่ ว มกั บ สถาบั น INRA
ด้านการจัดทำ�ฐานข้อมูลดินด้วยระบบ digital soil mapping ซึง่ จะช่วยพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลดินของไทยให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

2.3 การประชุม International Conference on Computer Science and Technology ณ ญี่ปุ่น
เป็นการประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่ า งวั น ที่ 12–13 พฤศจิ ก ายน 2558 โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำ�เทคโนโลยีไปใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่
สิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงานชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์
การจัดการข้อมูล และการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทั่วโลก
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2.4 การประชุมวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำ�โลก ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเซอร์เบีย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ได้ มี โ อกาสร่ ว มเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนงานวิจัย พัฒนางานวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
และสร้ า งเครื อข่า ยความร่วมมือ ด้า นอนุรัก ษ์ดินและน้ำ�ร่วมกับ
ผู้เข้าร่วมการประชุม สถาบัน และองค์กรในประเทศเครือข่าย
ตลอดจนศึกษาดูงานอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในประเทศเซอร์เบีย

2.5 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปรับปรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช
ในระบบเกษตรอินทรีย์ ณ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส
เป็นการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้าน
การปรั บ ปรุ ง ดิ นโดยใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช
ในระบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาทีด่ นิ
กับ International Atomic Energy Agency (IAEA) ด้านการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาด้ า นการ
ปรับปรุงบำ�รุงดิน การจัดการดิน น้ำ� เพื่อเพิ่มผลิตภาพของดิน

3. อบรมหมอดินอาสา
หมอดินอาสา คือ เกษตรกรในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสนใจในงานด้านการพัฒนาทีด่ นิ และอาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาทีด่ นิ ปฏิบตั งิ าน
ทำ�หน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการ และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้ามาขอรับ
การแนะนำ� ซึ่งการแต่งตั้งหมอดินอาสาเพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้ของกรมฯ
ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ และผู้สนใจ มี 4 ประเภท จำ�นวน 82,424 ราย คือ
1) หมอดินอาสาประจำ�หมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจ จำ�นวน 74,238 ราย
2) หมอดินอาสาประจำ�ตำ�บล เป็นหมอดินทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำ�หมูบ่ า้ น เนือ่ งจากมีความเหมาะสม
และมีศักยภาพความรู้ สามารถนำ�ข้อมูลของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ พัฒนาเป็นแกนนำ�บริหารเครือข่ายหมอดิน
อาสาประจำ�ตำ�บลเป็นผู้ประสานงานระหว่างหมอดินอาสาประจำ�หมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำ�อำ�เภอและสถานีพัฒนาที่ดิน
รวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ภายในตำ�บล จำ�นวน 7,213 ราย
3) หมอดินอาสาประจำ�อำ�เภอ คือหมอดินอาสาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำ�ตำ�บลและมีผลงานและวิสยั ทัศน์
เพื่อเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหมอดินอาสากับหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรให้มากขึ้น จำ�นวน 896 ราย
4) หมอดินอาสาประจำ�จังหวัด เช่นเดียวกับหมอดินอาสาประจำ�อำ�เภอสามารถเป็นได้ทงั้ หมอดินอำ�เภอและหมอดินจังหวัด
จำ�นวน 77 ราย
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อบรมหมอดินอาสาประจำ�จังหวัด
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำ�อำ�เภอ

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำ�ตำ�บล

อบรมหมอดินอาสาประจำ�หมู่บ้าน
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การจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
✥

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559
กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน จำ�นวน 4 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ
และจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ทั้งหมด 4 ภาค ประกอบด้วย บุคคลภายในและภายนอก รวมถึงเกษตรกรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำ�เนินงานและจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมฯ และมีการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์กรมฯ ตามผลการระดมความคิดเห็นระดับภาคและจากคณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
จนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมนำ�ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงานต่อไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

3. ทบทวนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตร์

5. วิเคราะห์ข้อมูล

4. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

7. จัดทำ� (ร่าง) ยุทธศาสตร์
และนำ�เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา

8. จัดทำ�ประชาพิจารณ์
(ประชุม 4 ภาค)

9. จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และ 1 ปี

10. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการสู่หน่วยงาน

11. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ :

อนุรักษ์ดินและน้ำ�เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ฟื้นฟูและปรับปรุงบำ�รุงดิน
โดยใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่กรมฯ ได้คิดค้น วิจัย
และนำ�มาพัฒนาต่อยอดสำ�หรับแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ทำ�การเกษตร
เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการผลิตพืช
และเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การสำ�รวจ วิเคราะห์ จำ�แนกประเภทการใช้ที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของดิน โดยให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและยาวนาน

การมีส่วนร่วม :

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ หมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน
และการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินผ่านภาคีเครือข่าย
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินและนำ�ไปพัฒนาต่อยอด
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง

พันธกิจ :
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		
		
6.

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำ�ริ
เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำ�ไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำ�รวจ วิเคราะห์ และจำ�แนกดิน เพื่อกำ�หนดแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมทั้งกำ�หนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย
เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ� การฟื้นฟูปรับปรุงบำ�รุงดิน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐาน
ในการดำ�เนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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อำ�นาจหน้าที่ :
1.
2.
		
		
3
		
		
4.
		
5.
		
		
6.
		
		
7.
		

ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา สำ�รวจ วิเคราะห์และจำ�แนกดิน เพื่อกำ�หนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำ�หนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำ�ให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารเคมี หรือวัตถุอื่นใด การกำ�หนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ� รวมทั้งติดตามสถานภาพการใช้ที่ดิน
ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงบำ�รุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ� การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ� พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพื่อการปรับปรุงบำ�รุงดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ� และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำ�สำ�มะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
และอื่นๆ
ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย
หมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด ให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำ�รวจจำ�แนกดิน วิเคราะห์ดิน
		 และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
		เชิงนวัตกรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ�
4. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
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วัตถุประสงค์ :
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินโดยการสำ�รวจ จำ�แนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินสำ�หรับใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกร หมอดินอาสา เครือข่ายด้านการพัฒนาดิน
และสถาบันเกษตรกร ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาดิน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ :
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
		

ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)
งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3 ต่อปี)
ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรลดลง (ร้อยละ 20 ต่อปี)
องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ต่อปี)
องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำ�งานมากขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
จำ�นวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง
ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำ�งาน
จำ�นวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ
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ส่วนที่

4

ê
ผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน
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✥

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
เข้าร่วมรับรางวัลในงานประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลประจำ�ปี พ.ศ. 2559 Start up การบริการภาครัฐ
สู่ความเป็นสากล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ณ หอประชุมกองทัพเรือ
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1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่
1.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น

ชื่อผลงาน “จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรครากเน่า และแมลงศัตรูพืช”
หน่วยงาน : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1.2 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ชื่อผลงาน “ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุงคุณภาพดิน
อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุน”
หน่วยงาน : สำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2.1 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผลงาน “โครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสา
แบบมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก” พื้นที่ต้นแบบของ
หมอดินอาสา นายสังคม น้อยสงวน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 4 : การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และคณะทำ�งาน PMQA
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด น้ำ�หนัก			 เกณฑ์การให้คะแนน				 ผลการดำ�เนินงาน
			
(ร้อยละ)						
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
1
2
3
4
5 ดำ�เนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำ�หนัก
									
มิติภายนอก											
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)										
ตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผลการดำ�เนินการ
ร้อยละ
5
70
75
80
85
90
90.23
5.0000 0.2500
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรที่สำ�คัญ										
1.2.1 ผลผลิตพืชที่สำ�คัญเฉลี่ยต่อไร่
		
(ก.ก./ไร่)
5								
		
1.2.1.1 ข้าวนาปี
(2)								
กิโลกรัม่ ต่อไร
			 - ภาคเหนือ 		
((0.5))
518
539.5
561
582.5
604
572
3.5116 0.1760
			 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
((0.5))
321
334
347
360
373
360
4.0000 0.0200
			 - ภาคกลาง		
((0.5))
557
575
593
611
629
620
4.5000 0.0225
			 - ภาคใต้		
((0.5))
389
409.5
430
450.5
471
453
4.1220 0.0206
		
1.2.1.2 มันสำ�ปะหลัง
กิโลกรัมต่อไร่
1
3,541
3,576
3,611
3,646 3,681
3,426
1.0000 0.0100
		
1.2.1.3 ปาล์มน้ำ�มัน
กิโลกรัมต่อไร่
1
2,386
2,481
2,576
2,671 2,766
2,424
1.4000 0.0140
		
1.2.1.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กิโลกรัมต่อไร่
1
637
650.5
664
677.5
691
671
3.5185 0.0352
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำ�นวนพื้นที่ชลประทาน
ไร่
5
338,815 348,594 358,373 368,151 377,929 385,218 5.0000 0.2500
และแหล่งน้ำ�ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ร้อยละ
5
1.340
1.360
1.380
1.400 1.420
N/A
1.0000 0.0500
ภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การช่วยเหลือเกษตรกร
ร้อยละ
10
80
85
90
95
100
99.40
5.0000 0.5000
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความสำ�เร็จของการสำ�รวจ ร้อยละ
15
90
95
100
100
100
5
5.0000 0.7500
และจัดทำ�แผนที่การถือครองด้านการเกษตร					
เสร็จก่อน เสร็จก่อน 15 กย. 59 1 กย. 59
รายแปลงในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุ
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว										
		
- พื้นที่เดิม
ร้อยละ
5
0.57
0.67
0.77
0.87
0.97
1.54
5.0000 0.2500
		
- พื้นที่ใหม่
ร้อยละ
5
0.17
0.32
0.47
0.62
0.77
0.61
3.9300 0.1965
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
ร้อยละ
5
2
4
6
8
10
N/A
1.0000 0.0500
เกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ�
ในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละต้นทุนการผลิตของ
ร้อยละ
5
38
38.5
39
39.5
40
N/A
1.0000 0.0500
เกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ตัวชี้วัด : 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ :
ร้อยละ
10
65
70
75
80
85
80.87
4.1740 0.4174
การวิเคราะห์ดินสำ�หรับเกษตรกร
มิติภายใน (ร้อยละ 25)										
ตัวชี้วัดที่ : 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ											
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ
2.50
75
78
81
84
87
97.53
5.0000 0.1250
รายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
2.50
88
90
92
94
96
98.49
5.0000 0.1250
รายจ่ายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ : 4 การประหยัดพลังงานของส่วน
ระดับ
2.50
1
2
3
4
5
2.657
2.6570 0.0664
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ : 5 การประหยัดน้ำ�
ระดับ
2.50
1
2
3
4
5
3
3.0000 0.0750
ตัวชี้วัดที่ : 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ระดับ
5
1
2
3
4
5
N/A
1.0000 0.0500
สารสนเทศภาครัฐ
ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสำ�เร็จของการ
ระดับ
5
1
2
3
4
5
5
5.0000 0.2500
พัฒนาสมรรถนะองค์การ
ชื่อตัวชี้วัด : 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		
5
0-19.99 20-39.99 40-59.99 60-79.99 80-100 79.60
4.0000 0.2000
การดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับ		
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
น้ำ�หนักรวม		
35				 ค่าคะแนนที่ได้		
		
3.9536
หมายเหตุ : N/A เป็นคะแนนที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นจึงใส่ค่าคะแนนขั้นต่ำ�ที่ 1 คะแนน						
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ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกรมฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรของการผลิตพืช 4 ชนิดพืช (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และ
มันสำ�ปะหลัง) และทราบผลการดำ�เนินงานโครงการ ตลอดจนความคิดเห็น ความพึงพอใจปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครพนม
มหาสารคาม ลำ�พูน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เพชรบุรี และสงขลา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการกลุม่ พัฒนาต่อยอดกลุม่ เดิมทีเ่ ข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 389 ราย ซึง่ เกษตรกรปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด
(ปลูกข้าว จำ�นวน 142 ราย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำ�นวน 68 ราย ปลูกอ้อย จำ�นวน 97 ราย และปลูกมันสำ�ปะหลัง
จำ�นวน 110 ราย) ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งผลการประเมิน พบว่า

1. การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร
จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร
ในการเพาะปลูกพืชลดลง ดังนี้
1.1 ปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ทางการเกษตรลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 39.48 โดยพบว่า เกษตรกร
ที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 43.44 รองลงมา เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวมีปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 39.88 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด
มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 38.27 และเกษตรกร
ที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 36.32

1.2 ยากำ�จัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้
ยากำ�จัดวัชพืชลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 29.21 โดยพบว่า เกษตรกร
ที่ ป ลู ก อ้ อ ยมี ป ริ ม าณการใช้ ย ากำ � จั ด วั ช พื ช ลดลงมากที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 33.87 รองลงมา เกษตรกรทีป่ ลูกมันสำ�ปะหลัง
มีปริมาณการใช้ยากำ�จัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 30.34 เกษตรกร
ที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้ยากำ�จัดวัชพืชลดลง ร้อยละ
31.45 และเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวมีปริมาณการใช้ ยากำ�จัดวัชพืช
ลดลงร้อยละ 21.18
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1.3 ยาปราบศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 36.23 โดยพบว่า เกษตรกร
ที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลงมากที่สุด ร้อยละ 38.38 รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีปริมาณ
การใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 37.26 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 35.23
และเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 34.04

2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารอินทรีย์ทางการเกษตร
จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมดใช้ปยุ๋ อินทรีย/์ สารอินทรียท์ างการเกษตรในการเพาะปลูกพืช
(4 ชนิดพืช) ซึ่งมีปริมาณการใช้ในแต่ละประเภท ดังนี้
2.1 ปุ๋ยหมัก พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยหมักเฉลี่ย 0.60 ตัน/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้มากที่สุด
เฉลี่ย 1.05 ตัน/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.54 ตัน/ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีปริมาณ
การใช้เฉลี่ย 0.48 ตัน/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.31 ตัน/ไร่
2.2 ปุ๋ยคอก พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกเฉลี่ย 0.61 ตัน/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีปริมาณการใช้
มากที่สุดเฉลี่ย 0.76 ตัน/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.60 ตัน/ไร่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณ
การใช้เฉลี่ย 0.59 ตัน/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 0.49 ตัน/ไร่
2.3 น้ำ�หมักชีวภาพ พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้น้ำ�หมักชีวภาพเฉลี่ย 4.87 ลิตร/ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว
มีปริมาณการใช้มากที่สุดเฉลี่ย 6.17 ลิตร/ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.82 ลิตร/ไร่ เกษตรกรที่ปลูก
มันสำ�ปะหลังมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.41 ลิตร/ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.06 ลิตร/ไร่
2.4 ปุ๋ยพืชสด พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยพืชสดเฉลี่ย 5.85 กก./ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีปริมาณการใช้
มากที่สุด เฉลี่ย 7.19 กก./ไร่ รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณ การใช้เฉลี่ย 5.55 กก./ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง
มีปริมาณการใช้เฉลี่ย 5.41 กก./ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 5.25 กก./ไร่
2.5 วัสดุปูนทางการเกษตร (ปูนมาร์ล, หินปูนฝุ่น, โดโลไมท์) พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการใช้ปูนทางการเกษตรเฉลี่ย
85.50 กก./ไร่ โดยเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวโพดมีปริมาณการใช้มากทีส่ ดุ เฉลีย่ 117.18 กก./ไร่ รองลงมา เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวมีปริมาณ
การใช้เฉลี่ย 97.68 กก./ไร่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 79.78 กก./ไร่ และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีปริมาณ
การใช้เฉลี่ย 47.34 กก./ไร่
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3. ต้นทุนการผลิต
3.1 ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร
ผลการประเมิ น ต้ น ทุ น การใช้ ปุ๋ ย เคมี /
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ พบว่า ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว
เกษตรกรได้ นำ � ความรู้ นวั ต กรรม และ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเพาะปลู ก พื ช
ในพื้นที่ทำ�การเกษตรของตนเอง ทำ�ให้มีการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการใช้ ปุ๋ ย เคมี / สารเคมี
ทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืชลดลงจาก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารอินทรีย์ทางการเกษตร
ตามคำ � แนะนำ � ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ นอกจากนี้ ยังพบว่า เกษตรกรส่วนหนึง่ ทำ�การเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปยุ๋ เคมี/สารเคมีทางการเกษตร
ส่งผลให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 39.84
โดยเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มตี น้ ทุนการใช้ปยุ๋ เคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลงมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมา
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 40.06 เกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมีต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลงร้อยละ 32.91 และเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร
ลดลง ร้อยละ 29.82 ตามลำ�ดับ
3.2 ต้นทุนการผลิตพืช
เกษตรกรมีการเปลีย่ นแปลงต้นทุนการผลิตพืช (4 ชนิดพืช) ลดลงเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 7.31 โดยพบว่า เกษตรกรทีป่ ลูกข้าว
มีต้นทุนการผลิตลดลงมากที่สุด ร้อยละ 12.31 รองลงมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำ�ปะหลัง มีต้นทุน
การผลิตลดลง ร้อยละ 6.60 และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีต้นทุนการผลิตลดลงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.71

4. ผลผลิตพืช
ภายหลั ง จากที่ เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการฯ แล้ ว
ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 16.43 ซึ่งเกิดจากการนำ�ความรู้ คำ�แนะนำ�
ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้
ตลอดจนการใช้ปยุ๋ อินทรีย/์ สารอินทรียท์ ดแทนการใช้ปยุ๋ เคมี/
สารเคมีในการเพาะปลูกพืชส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโต
ได้ ดี ขึ้ น ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต
เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 33.69 รองลงมา เกษตรกร
ที่ ป ลู ก อ้ อ ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 12.36 เกษตรกรที่ ป ลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35
และเกษตรกรทีป่ ลูกมันสำ�ปะหลังมีการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30
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5. รายได้จากการปลูกพืช
ภายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ ว
เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และ
มี ต้ น ทุ น การใช้ ปุ๋ ย เคมี / สารเคมี ท างการเกษตร
ลดลงจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารอินทรีย์ทางการ
เกษตรทดแทน ส่งผลให้มีรายได้จากการปลูกพืช
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 19.99 โดยเกษตรกร
ทีป่ ลูกข้าว มีการเปลีย่ นแปลงรายได้เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.91 รองลงมา เกษตรกร
ที่ ป ลู ก อ้ อ ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 14.78 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.50
และเกษตรกรที่ ป ลู ก ข้ า วมั น สำ � ปะหลั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.77
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการนำ�ความรู้ คำ�แนะนำ�
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในพื้นที่ทำ�การเกษตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชส่งผลให้พืชเจริญเติบโต
ได้ดีขึ้น ทำ�ให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำ�ให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรลดลง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
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ผลการประกวดงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�/การปลูกหญ้าแฝก/
แหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผลการดำ�เนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ� การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น
ปี พ.ศ. 2559
กรมพัฒนาทีด่ นิ มีนโยบายรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ การอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูดนิ และทรัพยากรดิน การรักษา
สภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำ�ริ การก่อสร้างแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ�ไว้ใช้
ในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ�ในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมถึงการจัดทำ�เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำ� ซึ่งนำ�กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาบูรณาการในการพัฒนาที่ดิน จึงจัดให้มีการประกวดผลการดำ�เนินงานดังกล่าว
โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการประกวดผลงาน และพิจารณาตัดสิน ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้

การประกวดผลการดำ�เนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�
รางวัลชนะเลิศ ผลการดำ�เนินงานเขตพัฒนาทีด่ นิ ลุม่ น้�ำ ดีเด่น
ปี พ.ศ. 2559 คือ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�ห้วยน้ำ�แหง ลุ่มน้ำ�
สาขาน้ำ�แหง ลุ่มน้ำ�หลักแม่น้ำ�น่าน ตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอนาน้อย
จังหวัดน่าน โดยสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ น่าน สำ�นักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
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การประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝก
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน และประเภทเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศ ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ปี พ.ศ. 2559
- ประเภทหน่วยงานของกรมฯ
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 7 ตำ�บลม่วงเจ็ดต้น อำ�เภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์

- ประเภทเกษตรกร
นายแข่เง สิทธิ์คงชัย บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำ�บลแม่นาจร อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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การประกวดผลการดำ�เนินงานโครงการแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทาน
โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ ผลการดำ�เนินงานโครงการแหล่งน้ำ�ในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 คือ
ภาคเหนือ : นางกาญจนา คำ�พันธุ์ บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำ�บลฝายแก้ว อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาคกลาง : นายบุญทัย ประชากุล บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำ�บลเชียงทอง อำ�เภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายสุเทพ วงศ์ภูธร บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตำ�บลเชียงเพ็ง อำ�เภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ภาคใต้ : นางสำ�เริง เปลี่ยนบุญชู บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 7 ตำ�บลรางบัว อำ�เภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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การจัดทำ�พิพิธภัณฑ์ดินประจำ�ภูมิภาค

สืบเนื่องจากสหประชาชาติ ปี 2558 เป็นปีดินสากลกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดิน โดยมี
วัตถุประสงค์ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสำ�รวจจำ�แนกดิน สภาพปัญหาของดิน และการ
จัดการดินของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าชมได้ตระหนักในความสำ�คัญของทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้สนใจเข้าชมจำ�นวนมาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่สำ�หรับประชาชนที่สนใจซึ่งอยู่ต่างจังหวัด
อีกเป็นจำ�นวนมากยังไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ดนิ แห่งนี้ กรมฯ จึงดำ�เนินการจัดทำ�พิพธิ ภัณฑ์ดนิ
ประจำ�ภูมิภาคจำ�นวน 12 แห่ง โดยจัดตั้ง ณ สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
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ภายในพิพิธภัณฑ์ดินจะมีการจัดแสดงข้อมูลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงาน
พัฒนาที่ดิน ตัวอย่างหน้าตัดดินของชุดดินต่างๆ ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรพร้อมทั้งแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข หรือลักษณะของดินที่เหมาะสมสำ�หรับปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด แบบจำ�ลองการชะล้างพังทลายของดิน
ลักษณะและสมบัติดินที่สามารถสังเกตและตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดินประจำ�ภูมิภาค เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและหันมาสนใจทรัพยากรดินในท้องถิ่นของตนเอง เพราะได้เห็น
ตัวอย่างดินจริงที่มีหลากหลายประเภท มีความเหมาะสมและปัญหาแตกต่างกัน และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ใช้เป็นสื่อประกอบการอธิบาย ให้ความรู้ และถ่ายทอดแนะนำ�วิธีการจัดการดิน การปรับปรุงบำ�รุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ� ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น เดินทางมาชมได้สะดวกขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 ดำ�เนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดิน โดยจัดแสดงข้อมูลดินที่เป็นจุดเด่นหรือปัญหาเฉพาะพื้นที่ของแต่ละ
ภูมิภาค จำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่

สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี
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สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 

สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก
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สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น
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หมอดินอาสาดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ประจำ�ปี 2559
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และหมอดินอาสาดีเด่น ประจำ�ปี 2559
ประวัติและผลงาน
นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ อายุ 43 ปี
หมอดินอาสาประจำ�อำ�เภอศรีสวัสดิ์ อาชีพ เกษตรกรรม
จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถานภาพ สมรสกับนางนัยนา มงคลกาญจนคุณ มีบุตร 2 คน
ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่ 119 หมูท่ ี่ 4 ตำ�บลหนองเป็ด อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 084-527-6227

ผลงานและความสำ�เร็จ ก่อนที่จะมีแนวคิดการทำ�ไร่นาสวนผสม นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบเชิงเดีย่ ว (ข้าวโพดและพริก) เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอืน่ ๆ จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้เกิดความคิดทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หลังจากที่ศึกษาดูงานแล้วจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่ปลูกดังนี้ ปลูกข้าว
เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ได้แก่ ไผ่รวก มะละกอ กล้วยไข่ กล้วยน้ำ�ว้า ฯลฯ พืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว
ผักบุ้ง แตงกวา บวบ ฯลฯ สมุนไพร เช่น ตะไคร้หอมข่า และสะเดา เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และสุกร (นำ�มูลสุกรมาผลิตเป็น
ก๊าซหุงต้มใช้ภายในครัวเรือน) เลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลานวลจันทร์ ฯลฯ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
ส่วนทีเ่ หลือนำ�มาแปรรูปเป็นปลาส้มเพือ่ จำ�หน่าย และปลูกพืชเพือ่ การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม ได้แก่ สมอไทย และมะกอกป่า นอกจากนี้
ยังได้จัดตั้งกลุ่มใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและจัดตั้งศูนย์เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำ�หมัก
ชีวภาพให้กับสมาชิกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ ได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ พือ่ การประกอบอาชีพ อยูต่ ลอดเวลาเพือ่ พัฒนาตนเองและเผยแพร่สสู่ งั คม
เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสาจากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีและได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินต่างๆ
จึงได้นำ�ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในการปรับปรุงบำ�รุงดินเริ่มพัฒนาโดย 1. ปรับปรุง
สภาพดินกรดโดยใช้สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) 2. ใช้ปยุ๋ หมักซุปเปอร์ พด.1 เพือ่ ปรับโครงสร้างดินและเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ดนิ
3. ปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน 4. ใช้น้ำ�หมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 เพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช 5. ใช้สารบำ�บัดน้�ำ เสียและขจัดกลิน่ เหม็น ซุปเปอร์พด. 6 เพือ่ กำ�จัดกลิน่ เหม็นและบำ�บัดน้�ำ เสียในคอกสัตว์
6. ใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชซุปเปอร์ พด.7 แทนการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 7. ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ฯ ที่มีความลาดชัน
เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และนำ�ใบหญ้าแฝกที่ตัดแต่งมาคลุมโคนต้นพืชเพื่อรักษาความชื้นในดิน จากระยะเวลา
ที่ผ่านมาในการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ทำ�ให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้นและให้ผลผลิตสูงขึ้น
ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร ดังนี้
1. กล้วยไข่ กล้วยน้ำ�ว้า
เป็นเงิน
2. มะละกอ
เป็นเงิน
3. ไผ่รวกหวาน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน 		
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รางวัลชนะเลิศ สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
นายทนงศักดิ์ นิลน้อย หลังเกิดน้�ำ ท่วมใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้สวนมะม่วง
เสียหายทัง้ หมด ดินในร่องสวนเกิดการชะล้างต้องสูญเสียรายได้และเสียค่าใช้จา่ ย
ในการทำ�คันดินยกร่องฟืน้ ฟูสวนมะม่วงใหม่นบั ล้านบาท จึงเริม่ ศึกษาหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนทำ � คัน ดิน กั้ น น้ำ�
และจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในลักษณะต่างๆ ภายหลังจากการทำ�คันดิน
กัน้ น้�ำ แล้ว ได้น�ำ หญ้าแฝกมาปลูกจนสามารถป้องกันพืน้ ทีส่ วนมะม่วงของตนเองได้
แนวหญ้าแฝกที่ปลูกสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเก็บรักษา
ความชื้น ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ สาขาการปรับปรุงบำ�รุงดิน
นางแสงจันทร์ ปันแก้ว เนื่องจากดินในพื้นที่แปลงเกษตรเป็นดินเหนียว
ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช จึงได้มแี นวคิดในการปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยการใช้ปยุ๋ หมัก
ร่วมกับการใช้น�้ำ หมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 ราดลงดิน เพือ่ ช่วยให้ดนิ มีความร่วนซุย
ระบายอากาศ และอุม้ น้�ำ ได้ดขี นึ้ ในพืน้ ทีจ่ ะแบ่งออกเป็นหลายส่วนคือในส่วนของ
นาข้าว จะไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อช่วยปรับปรุงบำ�รุงดิน
และเก็บเมล็ดพันธุ์ ส่วนพื้นที่หลังนาข้าวอีกส่วนจะปลูกฟักทอง และแตงไทย
เพือ่ เป็นรายได้เสริมหลังการเก็บเกีย่ วข้าว และปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียน
มีการปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก และฉีดพ่นน้�ำ หมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2
และสารควบคุมแมลงศัตรูพืชและซุปเปอร์ พด.7 และนำ�ฟางข้าวมาคลุมดิน
รักษาความชื้นในแปลงพืชผักทำ�ให้มีรายได้ต่อเนื่องทุกวัน
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รางวัลชนะเลิศ สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
นายชัยพร หิรัญอร พื้นที่ทำ�การเกษตรเป็นดินร่วนปนทราย มีการแพร่
กระจายของดินเค็มเป็นหย่อมๆ ก่อนดำ�เนินการปลูกหญ้าแฝก ในฤดูฝนมีการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินสูง ทำ�ให้ชั้นดินกักเก็บน้ำ�ได้น้อย จึงขาดความอุดมสมบูรณ์
และขาดความชุม่ ชืน้ และประสบภาวะฝนแล้ง กระทัง่ เจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
ขอนแก่น ได้ให้คำ�แนะนำ�ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ� โดยมีการปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 2 ขุดคูเพือ่ กักเก็บน้�ำ ไว้ใช้ในนาและควบคุมระดับน้�ำ ใต้ดนิ นำ�ระบบพืช
โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝก เต็มพืน้ ทีก่ ารเกษตรหลายรูปแบบ ได้แก่ ปลูกหญ้าแฝก
รอบขอบแปลง ปลู ก หญ้ า แฝกเป็ น แนวขนาบข้ า งบ่ อ ซี เ มนต์ ป ลู ก มะนาว
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวถนนหรือทางลำ�เลียงในไร่นา ปลูกหญ้าแฝกรูปตัววีหงาย
เพือ่ รับน้�ำ ในร่องน้�ำ ปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวไม้ผล และปลูกหญ้าแฝกแบบวงกลม และครึง่ วงกลมรอบโคนต้นพืช และตัดใบหญ้า
คลุมดิน รวมทัง้ สนับสนุนใบหญ้าแฝกให้โรงเรียนนำ�ไปหัตถกรรม โดยกิจกรรมการใช้หญ้าแฝกดังกล่าว สามารถอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ
และช่วยปรับปรุงบำ�รุงดิน ทำ�ให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปี 2559 กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 2 ราย ดังนี้

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ชื่อ – สกุล
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กอง/สำ�นัก
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานดีเด่น เป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในการเสนอความคิดและจัดเตรียมตัวอย่างดินเพื่อจัดทำ�พิพิธภัณฑ์ดินในประเทศไทย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เกีย่ วกับทรัพยากรดินของประเทศและเป็นผูค้ น้ คว้าหาวิธกี ารสำ�รวจการแพร่กระจาย
ของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้รวดเร็วขึน้ และได้ขอ้ มูลในระบบดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัยสำ�หรับการพัฒนา พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาต่อ
การเกษตรได้ตลอดไป

นายปรีดา ผ่อนตาม
ชื่อ – สกุล
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)
กอง/สำ�นัก
สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานดีเด่น มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม 1) สำ�รวจขอบเขตพื้นที่โครงการ สำ�รวจจัดทำ�แผนที่ภูมิประเทศ สำ�รวจ
และวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำ�ฐานเรียนรู้เรื่องดิน จัดทำ�ระบบสูบน้ำ�โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้กับประชาชนภายใน สปป.ลาว และชาวต่างชาติ 2) กิจกรรม 5ส ทำ�ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5ส ประจำ�ปี 2553-2554
และรองชนะเลิศ 5ส อันดับ 2 ประจำ�ปี 2557 และกิจกรรมการประเมินความสะอาดโดยจังหวัดอุบลราชธานี ทำ�ให้ได้รับรางวัล
เกณฑ์การประเมินความสะอาดระดับดีเยี่ยมประจำ�ปี 2554
ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ารับเกียรติบัตรและครุฑทองคำ�ในวันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล รวมทั้งยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
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กิจกรรมเด่นในรอบปี

97

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมพัฒนาที่ดิน

✥

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี

“เปิดบ้านวิชาการพัฒนาที่ดิน (Open House)”
ด้ ว ยวั น ที่ 23 พฤษภาคม ของทุ ก ปี เ ป็ น วั น คล้ า ย
วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ และในปีนี้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
53 ปี กรมพัฒนาที่ดินกำ�หนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดินขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559
ณ กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความผูกพันของบุคลากรภายใน
องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยตลอดจนเพื่ อ นำ � เสนอและเผยแพร่
ผลงานและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องกรมพัฒนาทีด่ นิ รวมทัง้ เป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้มกี ารแลกเปลีย่ น เรียนรู้
เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่
ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น แขกผู้ มี เ กี ย รติ และประชาชน
ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน
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การประเมินผลการจัดงานฯ ดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ลโดยใช้ แ บบสอบถามออนไลน์ ผ่ า น
QR Code เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมงานที่ทำ�แบบประเมินออนไลน์
จำ�นวน 992 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลาง
จำ�นวน 510 ราย (ร้อยละ 51.41) และเจ้าหน้าที่
จากส่วนภูมิภาค จำ�นวน 482 ราย (ร้อยละ 48.59)
จากจำ � นวนผู้ ล งทะเบี ย น เข้ า ร่ ว มงานทั้ ง หมด
2,205 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.99 ซึง่ ผลการประเมิน
พบว่า ภายหลังจากการเข้าชมงาน ผู้เข้าร่วมงานมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01)
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กิจกรรม งานวันดินโลก
และกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558
ความเป็นมา
วันดินโลก (World Soil Day) เกิดขึน้ เนือ่ งจาก
IUSS ต้องการเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งดินพร้อมกันทัว่ โลก
เพื่ อให้ ม นุ ษ ยชาติ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของดิ น
ทั้งนี้ คณะกรรมการ IUSS มีความเห็นพ้องกันว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์
โดยทั่วกัน จึงมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสดุดีพระเกียรติคุณของ
พระองค์ ดังนัน้ ในวันที่ 16 เมษายน 2555 หลังจากทีไ่ ด้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดนิ
เพื่อมนุษยธรรม” ผู้บริหาร IUSS ได้กราบบังคม
ทู ล ขอพระบรมราชานุ ญ าตให้ วั น ที่ 5 ธั น วาคม
ของทุกๆ ปี เป็นวันดินโลก ซึ่งภายหลังองค์การ
สหประชาชาติได้มีมติรับรอง และประกาศให้วันที่
5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก และให้ปี 2558
เป็นปีดินสากล (International Year of Soil 2015)

งานวันดินโลก ธันวาคม 2558
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ร่ ว มกั บ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และองค์กรอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน
ดินโลกพร้อมกัน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ณ สำ � นั ก งานใหญ่ FAO ประจำ � กรุ งโรม
สาธารณรัฐอิตาลี และ ณ สำ�นักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (ตามเวลาท้องถิน่ )
โดยมีหวั ข้อการจัดงานว่า ดินคือพืน้ ฐานอันมัน่ คง
แห่งชีวิต “Soil, a Solid Ground for Life”
พร้อมทัง้ จัดงานส่งท้ายปีดนิ สากล 2558 อีกด้วย
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ในส่ ว นของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เทิ ด พระเกี ย รติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกร บุ ค ลากร และ
ประชาชนทัว่ ไป ให้มคี วามเข้าใจ ตระหนักรู้ และมีความตืน่ ตัว
ในการปกป้องดูแลทรัพยากรดิน ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม
2558 โดยกิจกรรมประกอบด้วย
- การจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
นิทรรศการลดต้นทุน และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่นๆ
- การจัดกิจกรรมสาธิต เช่น การผลิตน้ำ�หมักชีวภาพ
สารบำ�บัดน้ำ�เสียขจัดกลิ่นเหม็น และปุ๋ยหมัก
- การจัดเสวนาทางวิชาการ
- การจัดประกวดภาพถ่าย และการร้องเพลงครอบครัว
หมอดิน
- การจัดงาน เดิน-วิ่ง บนแผ่นดินของพ่อ (Run for
Soils, Run for the King)
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การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559
“พัฒนาที่ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”
ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้น
เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั ก วิ ช าการได้ นำ � เสนอผลงาน
วิ ช าการในสาขาต่ า งๆ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้ มี ก ารดำ � เนิ น งานทางวิ ช าการร่ ว มกั น รวมทั้ ง
นำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประชุ ม ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
สำ�หรับแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินที่ดิน
ในพื้ น ที่ ข องเกษตรกรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และยั่งยืน
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การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลโดยใช้
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code
มีผู้ทำ�แบบประเมิน จำ�นวน 433 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 72.29 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จำ�นวน 599 ราย สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
1) ความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ รั บ จาก
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ : ได้รับความรู้
ความเข้ า ใจจากการศึ ก ษาดู ง านภาคสนาม
มากที่สุด รองลงมา เป็นการนำ�เสนอผลงาน
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�ห้วยน้ำ�แห้ง จังหวัดน่าน
2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ : ได้รับประโยชน์จากการศึกษา
ดูงานภาคสนาม มากทีส่ ดุ รองลงมา เป็นการนำ�
เสนอผลงานภาคนิทรรศการ

3) ความพึงพอใจในการจัดงานประชุมวิชาการ : มีความพึงพอใจ
การศึกษาดูงานภาคสนาม มากที่สุด รองลงมา เป็นการนำ�เสนอผลงาน
ภาคนิทรรศการ และการนำ�เสนอผลงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ�ดีเด่น
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การสัมมนาวันแห่งการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก
(World Day to Combat Desertification) ปี 2559

Protect Earth, Restore Land,
Engage People
สหประชาชาติได้ประกาศให้วนั ที่ 17 มิถนุ ายน
ของทุ ก ปี เ ป็ น วั น แห่ ง การต่ อ ต้ า นการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat
Desertification) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความ
ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง รวมถึง
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารดำ � เนิ น งานตามอนุ สั ญ ญาฯ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายโลก สำ�นักงานเลขาธิการอนุสัญญา
จึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
การดำ�เนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะผู้ประสานงานหลักในการ
ดำ�เนินงานอนุสญ
ั ญาฯ ได้จดั การสัมมนาวันแห่งการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็ น ทะเลทรายโลก (World Day to
Combat Desertification) ปี 2559 ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค อาคาร Challenger โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง องค์ ก รภาค
ประชาสังคมทีจ่ ะมีบทบาทในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรที่ ส่ ง ผลประโยชน์ ต่ อ การลด
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินงานในระดับพื้นที่ จำ�นวน 250 คน
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กิจกรรมการสัมมนาฯ

การสั ม มนาประกอบด้ ว ย
ก า ร บ ร ร ย า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ทิ ศ ทางการดำ � เนิ น เนิ น อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า น
การแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การจั ด การ
ภั ย พิ บั ติ ด้ า นภั ย แล้ ง และน้ำ � ท่ ว ม
เศรษฐศาสตร์กับการประเมินความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ

1) เผยแพร่กิจกรรมของ UNCCD และ
บทบาทของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น มู ล นิ ธิ ส ถาบั น
เศรษฐศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มอนุ ภู มิ ภ าคแม่ น้ำ �โขง
ตอนใต้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น้ำ� ป่าไม้ให้แก่ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบ
2) สร้างความตระหนักของความสำ�คัญของ
ทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ�ที่มีส่วนสนับสนุนความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภาคผนวก
กิจกรรมวันสำ�คัญ
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กิจกรรมวันสำ�คัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559
กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา
11.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี พระราชทาน ส.ค.ส.
ปีพุทธศักราช 2559 แด่นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันปีใหม่ 2559 โดยมี
นายมานพ ตัง้ ตรงไพโรจน์ ผูอ้ �ำ นวยการติดตามวิเคราะห์
โครงการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนนำ� ส.ค.ส.
พระราชทานมามอบให้ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น ผู้ รั บ มอบ และ
นายเข้ ม แข็ ง ยุ ติ ธ รรมดำ � รง รองอธิ บ ดี ก รม
พัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้ ห น้ า ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น จำ � นวน 150 คน
ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. ท่ามกลางความปลาบปลืม้
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา
07.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธาน
ในพิธีพร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
นำ � คณะผู้ บ ริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
จำ � นวน 1,900 คน สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประจำ�กรมพัฒนาทีด่ นิ (ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย
และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร) และร่วมกัน
ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง พระสงฆ์
จำ�นวน 53 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
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กิจกรรมพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล
ดร.บรรเจิด พลางกูร
เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดำ�รง รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสนาน ริมวานิช
(อดี ต อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น คนที่ 3) เพื่ อ น
ข้าราชการและครอบครัวพลางกูร และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน จำ�นวน 90 คน ร่วมพิธีทำ�บุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ดร.บรรเจิด พลางกูร (อธิบดี
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น คนแรก) โดยประกอบพิ ธี ท าง
ศาสนา และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
จำ�นวน 9 รูป ณ ลานสนามหญ้า หน้าอนุสาวรีย์
ดร.บรรเจิด พลางกูร กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมกีฬาสี พ.ด. 2559

เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานเปิดงาน “การแข่งขันกีฬาสีภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้กับ
ชาวพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งเป็น 4 สี (สีส้ม สีม่วง
สี ฟ้ า และสี เ ขี ย ว) และมี ก ารจั ด การประกวด
ขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ รวมถึง
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ แบดมินตัน
เทนนิส เปตอง ปาเป้า วิ่งเพื่อสุขภาพ และกีฬา
มหาสนุก โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านปฏิบตั กิ าร เป็นผูก้ ล่าว
รายงาน โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นัก/กอง ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าค ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมงาน จำ�นวน 2,500 คน
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กิจกรรมรดน้ำ�ดำ�หัวเนื่องในวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานพิธีรดน้ำ�ขอพร
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยมีนางสาว
เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย เป็นการแสดงถึง
ความกตัญญู กตเวทิตาและมุฑิตาจิตของผู้น้อยต่อ
ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นสวัสดิมงคล ตลอดจน
สร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ข องชาวกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หลังจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นำ�คณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก/กอง ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อ�ำ นวยการสถานี
พัฒนาทีด่ นิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 650 คน
ร่วมกันสรงน้�ำ พระ และรดน้�ำ ขอพรจากอดีตผูบ้ ริหาร/
ผู้อาวุโสของกรมฯ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำ�ปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.09 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2558
ให้ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น โดยนายสุ ร เดช เตี ย วตระกู ล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำ�ไปถวายพระสงฆ์จำ�พรรษา
กาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ ตำ�บลคลองวาฬ
อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
		
13.
14.
15.
16.
17.
18.

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มระบบงานวิจัย
ผู้อำ�นวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย
ผู้อำ�นวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
นางสาววารุณี ก้อนทอง
นางสาวกุลนรี ถนอมสุข
นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งานและเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายสุรเดช
นายเข้มแข็ง
นายปราโมทย์
นางสาวเบญจพร

		
เตียวตระกูล
ยุติธรรมดำ�รง
ยาใจ
ชาครานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร

ผู้เรียบเรียงและจัดทำ�		
นางสาวพรรณพิศ
นางอรอุมา
นางกรียาภรณ์
นางสาวสุนันท์
นางสาวพยัตติกา
นายวิศิษฐ์
นางสุมลมาลย์
นายปรเมศร์
นางสาวฉวีวรรณ์
นางเพ็ญศรี
นางสาววิไลพร
นายนพพร
นางสาวอภสิรี
นางสาวรัชนก
นายยศ
นางสาวมณทิรา
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บ่วงนาวา
สรรพสิทธิ์โยธิน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ไวยพาลี
พลสระคู
งามสม
จงดี
ชะดี
พัฒนพงษ์
กลางทัพ
น้อยบุรี
นวลละออง
มีกลาง
แสงเพ็ญจันทร์
สุคนธมาน
พฤกษกลำ�มาศ

นางสาวธัมญลักษณ์
ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์
นางสาวกนกทิพย์
นายกฤษฏา
นางสาวพิไลพร
นางสาวปริยากร
นางสาวสมพิศ
นายณรงค์ศักดิ์
นายฉันทภัค
นางสาววารุณี
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวสุภาวดี
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวกุลนรี
นางสาวสิริกุล

เสือคง
ดีใจ
วัชรเลขะกุล
ทัศนานุกูลกิจ
ทับเปีย
ศรีตุลาการ
แสงเพ็ง
ฐิติเพิ่มพงศ์
มาคะสมิต
ก้อนทอง
เกรียงไกรสร
ปิ่นกุมภีร์
เจริญหล้า
ถนอมสุข
ศิริพรกุลทรัพย์

			

