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ผูบ้ ริหาร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ

นายสถาพร ใจอารีย ์

นายถวิล มัง่ นุ ย้

รองอธิบดีดา้ นบริหาร

รองอธิบดีดา้ นวิชาการ

รองอธิบดีดา้ นปฏิบตั กิ าร

4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดี
รองอธิบดีดา้ นบริหาร

รองอธิบดีดา้ นวิชาการ

ส่วนกลาง
สํานักงาน
เลขานุ การกรม

กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน

รองอธิบดีดา้ นปฏิบตั ิการ

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่

กองการเจ้าหน้าที่

สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

กองคลัง

กองสํารวจดินและวิจยั ทรัพยากรดิน

กองแผนงาน

สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสือ่ สาร

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

สถานี พฒั นาที่ดิน
77 จังหวัด

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ดี ิน

กลุม่
พัฒนาระบบริหาร
กลุม่
ตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
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ข้อมูลบุคลากร
ณ 30 กันยายน 2564

การเปรียบเทียบอัตรากําลัง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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0
2561
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ข้ าราชการ

2563
พนักงานราชการ

2564
ลูกจ้ างประจํา

รายชื่อผูอ้ าํ นวยการกอง สํานัก กลุ่ม ฝ่ าย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.)
สถานี พฒั นาที่ดิน (สพด.) และผูเ้ ชี่ยวชาญ
http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/
WEB_AUD/index.htm
ฟูรงั ษีโรจน์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ตรวจสอบภายใน

0-2579-2529

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2579-7740

น.ส.วิเศษลักษณ์

http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/
web_adg/index.html
พงษ์จนั ทร์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

087-1017587

กลุ่มตรวจสอบภายใน
น.ส.ปภาดา

087-7137129

http://ofs101.ldd.go.th
0-2579-5128
สํานักงานเลขานุ การกรม
นายฆนนาท
ภู่กรรณ์
เลขานุ การกรม
065-6235661
นายพีรวัฒน์
กุญจร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สารบรรณ
นายบัญฑิต
จันทรัตน์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ นิตกิ าร
นางจินตนา
แสงชาตรี
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ช่วยอํานวยการและประสานราชการ
นายจตุรงค์
สิทธิวรกร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานเลขานุ การคณะกรรมการพัฒนาที่ดนิ
-(ว่าง)ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
6

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

กองคลัง

http://fid101.ldd.go.th

นางกัญญาภัค
-(ว่าง)นางชวลีย ์
น.ส.จาริณี
นางวราพร
น.ส.พรวิภา
นางธนภร
น.ส.ปาจรีย ์
น.ส.ปวีณา

ทองจันทร์

กองการเจ้าหน้าที่

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

นางปวีณา
-(ว่าง)นายพีรพัฒน์
นายธนัท
นางกิตยิ า
นางจิตตนันท์
นางมาลินี
น.ส.ชนิดา
น.ส.กมลพร

แสงเดือน

กองแผนงาน
น.ส.พรรณพิศ
นางเพ็ญศรี
นางกรียาภรณ์
นายวิศิษฐ์
นายยศ
น.ส.พยัตติกา
นายปรเมศร์
นางสุมลมาลย์
น.ส.ธัมญลักษณ์
น.ส.วิไลพร

เทพเสน
กรรขํา
เจิมไทย
เอนกสัมพันธ์
ฉิมพัด
ศุภมิตรมงคล
นภาธาราทิพย์

พจน์สมพงษ์
จิว๋ วิเศษ
มงคลเกตุ
ตามสมัคร
คุณะดิลก จําปาทอง
พลายจัน่
บุญศิริ
http://pld101.ldd.go.th
บ่วงนาวา
กลางทัพ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
งามสม
สุคนธมาน
พลสระคู
ชะดี
จงดี
เสือคง
น้อยบุรี

ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ การเงิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งบประมาณ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ บัญชี
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ตรวจสอบใบสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ บริหารสินทรัพย์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัสดุ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบงานคลัง

0-2579-8517
061-5459535

0-2941-2608

ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
081-9240091
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สรรหาและบรรจุแต่งตัง้
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ มั พันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วินยั
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม
0-2579-5212
081-9331289

ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ แผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ แผนงาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ติดตามและประเมินผล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานอนุสญั ญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็ นทะเลทราย
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ โครงการพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ระบบงานวิจยั
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
นายอัธยะ
นางสุกญั ญา
น.ส.ฐิตพิ ร
นางดวงดอม
นางวราภรณ์
น.ส.อริศรา

http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/
0-2941-2131
index.html
พินจงสกุลดิษฐ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
092-4283711
สารสนเทศและการสือ่ สาร
กสิกรณ์
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
วีระประสิทธิ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
กําเนิดทรัพย์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อินทร์ทพิ ย์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
พึง่ พา
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ระบบภูมสิ ารสนเทศ
http://osm.ldd.go.th/home.php

สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่
นายสมโสถติ์

ดําเนินงาม

นางอนงค์
นายมณฑล

ไล้เลิศ
สุรยิ าประสิทธิ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ ์

อิ่มสมบัติ

น.ส.ศิรพิ รรณ
นางสุรรี ตั น์
น.ส.สุดาวรรณ
ว่าที่ ร.ต.อัครศิต

ทิมทับ
อุดมบุณยลักษณ์
ไวยเจริญ
นโรปการณ์

8

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

0-2579-0904

ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยี
081-3283106
การสํารวจและทําแผนที่
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจ
และทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ จัดการและบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ จําแนกประเภททีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 1
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 2
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 3

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

กองวิจยั และพัฒนา
การจัดการที่ดิน
นายประเสริฐ

เทพนรประไพ

นางนวรัตน์
น.ส.วรรณพร
น.ส.รติกร
นายจักรพันธ์
น.ส.ศันสนีย ์

จันทรพิทกั ษ์
พลแสง
ณ ลําปาง
เภาสระคู
อรัญวาสน์

นายบวร
นางอโนชา

บัวขาว
เทพสุภรณ์กลุ

นายพงศ์ธร

เพียรพิทกั ษ์

นายวุฒชิ ยั

จันทรสมบัติ

น.ส.ฉวีวรรณ

พัฒนพงษ์

สํานักวิทยาศาสตร์
เพือ่ การพัฒนาที่ดิน
น.ส.สุมติ รา

วัฒนา

นางพัชรินทร์
นายวิวฒั น์
นายสุรเชษฐ์
นางจุฑารัตน์
น.ส.สุภลักษณ์
น.ส.หทัยรัตน์
นายจิราวุฒิ
น.ส.จุฑามาศ

ทะวงษ์ศรี
สวยสม
นาราภัทร์
ยิ้มฉลวย
พฆันกุล
พิชยั ณรงค์
เวียงวงษ์งาม
ไกรเพิม่

0-2941-2924

ผูอ้ าํ นวยการกองวิจยั และพัฒนา
081-9071276
การจัดการที่ดนิ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการจัดการดินเค็ม
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการจัดการดินเสือ่ มโทรม
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการอนุ รกั ษ์ดินและนํา้
เพือ่ การเกษตร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ในการจัดการดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน
ทางการเกษตร
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั การอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการ
เครือข่าย
0-2561-3521

https://osd101.ldd.go.th

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยาศาสตร์
094-1519163
เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั เคมีดนิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั กายภาพดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั สิง่ แวดล้อมดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั แร่และจุลสัณฐานดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ วิจยั พืช ปุ๋ย และสิง่ ปรับปรุงดิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิทยบริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
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http://www1.ldd.go.th/web_egd/
0-2941-2116
สํานักวิศวกรรม
MainPage.html
เพือ่ การพัฒนาที่ดิน
นายธนากร
นาเชียงใต้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิศวกรรม
083-3385551
เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
นายบุญชู
อัญญะโพธิ์
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
นายวรัญ�ู
บัวขาว
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสะคริษฐ์
ไพชยนต์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สถาปัตยกรรมและภูมสิ ถาปัตยกรรม
นายภูวไนย
กิตติสุวรรณกุล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ มาตรฐานการสํารวจออกแบบการพัฒนาทีด่ นิ ด้าน
วิศวกรรม
นายวีระพงษ์
พิกลุ ประยงค์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางโครงการ
นายชัยวัฒน์
จะวิเสน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
น.ส.อุดมลักษณ์
อินทรกําแหง
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 2
นายจักรกฤษณ์
มิใย
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 3
นายศรวิทย์
วรรธนะสาร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4
นายญาณเดช
พรมดงมัน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ เครื่องกล
http://oss101.ldd.go.th/soilr/main.html
0-2579-2270
กองสํารวจดิน
02-579-2910
และวิจยั ทรัพยากรดิน
นายสถิระ
อุดมศรี
ผูอ้ าํ นวยการกองสํารวจดินและวิจยั
086-7924445
ทรัพยากรดิน
นางวัลจรีย ์
ระมัน่
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
นายกฤดิโสภณ
ดวงกมล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ มาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน
น.ส.กรรณิการ์
หอมยามเย็น
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน
น.ส.นฤกมล
จันทร์จิราวุฒกิ ลุ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจจําแนกดิน
นางวรวรรณ
ละออพันธ์สกุล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
นายจตุรงค์
ละออพันธ์สกุล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน
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http://180.180.244.229/osb/
0-2941-1565
Index.htm?mode=index
ศุขเกษม
ผูอ้ าํ นวยการกองเทคโนโลยี
084-4398399
ชีวภาพทางดิน
ไล้เลิศ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
เกตุชาญวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กลางสุข
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ
แสงสีเหลือง
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพจุลนิ ทรียจ์ ดั การมลพิษ
ทางดินและนํา้
เรืองไพศาล
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และเก็บรักษาจุลนิ ทรีย ์

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
นายอาทิตย์
นางอนงค์
น.ส.พิกลุ
น.ส.สุมาลี
นางจันจิรา
น.ส.พิมพ์ธิดา

http://webapp.ldd.go.th/lpd/

กองนโยบาย
และแผนการใช้ท่ดี ิน
นายสมศักดิ์

สุขจันทร์

-(ว่าง)น.ส.อมรรัตน์
น.ส.กรรณิสา
น.ส.พิมพิลยั

สระเพ็ชร
สฤษฎ์ศิริ
นวลละออง

นายสุภทั รชัย
น.ส.พิมพ์พร

โอฬารกิจกุลชัย
พรพรหมินทร์

0-2579-2270

ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
081-3921215
การใช้ทด่ี นิ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์สภาพการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ นโยบายและวางแผนการใช้ทด่ี ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการจัดการทีด่ นิ ในพื้นทีเ่ สีย่ งภัย
ทางการเกษตร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ เศรษฐกิจทีด่ นิ ทางการเกษตร
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนบริหารจัดการพื้นทีช่ ่มุ นํา้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
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ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนกลาง
นายไพรัช
พงษ์วเิ ชียร
นายยุทธศาสตร์
อนุ รกั ติพนั ธุ ์
นายปราโมทย์
แย้มคลี่
น.ส.บรรเจิดลักษณ์
จินตฤทธิ์
นางอรอุมา
สรรพสิทธิ์โยธิน
นายรัตนชาติ
ช่วยบุดดา
จ.ส.อ.ราชวัลย์
กันภัย
นางนิสา
มีแสง
น.ส.ชนิดา
จรัญวรพรรณ
นางมาลินี
คุณดิลก จําปาทอง
นางนวลจันทร์
ชะบา
นายถวิล
หน่อคํา
นายอรรณพ
พุทธโส
นายนันทพล
หนองหารพิทกั ษ์
นางดวงดอม
กําเนิดทรัพย์
-ว่าง-ว่าง-ว่าง-
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอนุ รกั ษ์ดินและนํา้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสือ่ มโทรมของดิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั ดินทางเคมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสํารวจและทําแผนทีภ่ าพถ่าย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั ดินทางกายภาพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านสํารวจและจําแนกดิน
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ทด่ี นิ
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสํารวจการใช้ทด่ี ินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนภูมิภาค
นางมัทธนา
ชัยมหาวัน
น.ส.นฤมล

หวะสุวรรณ

น.ส.เสาวนีย ์

ประจันศรี

นายยุทธสงค์

นามสาย

นางปราณี

สีหบัณฑ์

นายกานต์

ไตรโสภณ

น.ส.ชนิษฎา

พันธุเ์ มือง

นายศรัญณุพงศ์

ชัยวัฒนกุล

นายเมธิน

ศิรวิ งศ์

นายสุรนิ ทร์

ไวยเจริญ

นางกุลวดี

สุทธาวาส

นายพบชาย

สวัสดี

นายทวีแสง

พูลพุฒ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดนิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดนิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาทีด่ นิ บนพื้นทีส่ ูง
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดนิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดนิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
ทําหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดนิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

13

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัด
ปทุมธานี

http://r01.ldd.go.th

0-2577-3370

นางนงนุช
นางอารีรตั น์
นายสุรชัย
น.ส.นัทฐา
นายมูห้ ะหมัดยะเอส
น.ส.กัญจน์รชั ต์
นายวัชระ
นายอรรถพันธ์
นางรุจริ าภรณ์
นายอนุชติ
นายวิญ�ู
นายไพโรจน์
นายผดุงศักดิ์
น.ส.รัตติยา
นายประชา
นายละมาตย์
นายศักดา
นายจํานงค์
นายพินิจ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ปทุมธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครนายก
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ลพบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครปฐม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สระบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สุพรรณบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ชัยนาท
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อ่างทอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นนทบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สิงห์บรุ ี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พระนครศรีอยุธยา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สมุทรปราการ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร

081-8737486
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ศรีพมุ่
สีคล ้าย
สุวรรณชาติ
ทักษ์รตั น์ศรัณย์
เล๊าะยอ
ลชิตาวงศ์
สิงห์โตทอง
ศรีศุภโอฬาร
ปันปวง
พรแดง
เสมียนรัมย์
ประสิทธิ์นอก
เฉลิมชาติ
โตจีน
ตามสมัคร
ทะคง
จันทร์แก้ว
พร้อมมูล
งาเนียม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
จังหวัดชลบุรี

http://r02.ldd.go.th

0-3835-1410

นายสุชล
น.ส.กิ่งดาว
น.ส.วลัญดรรชน์
นายนินนาท
นายฤทธิรงค์
นางนฤมล
น.ส.เกษร
นางจุฬาลักษณ์
นายชัยชนะ
นายสาคร
นายวิษณุ
นายเชฏฐรุจ
นายสมาน
นายวิชยั

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ชลบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สระแก้ว
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ฉะเชิงเทรา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ระยอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ จันทบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ตราด
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ปราจีนบุรี

081-8986404

http://r03.ldd.go.th

0-4437-1354

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครราชสีมา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ บุรรี มั ย์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ชัยภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สุรนิ ทร์

086-8559674

แก้วเกาะสะบ้า
ชลธาร
เอีย่ มวรการ
พัฒนวงศ์สุนทร
หลอดกระโทก
ผ่องอักษร
จําปา
แก้วอ่อน
บัวชุม
เหมือนตา
พิมบํารุง
จันทร์แปลง
ก้อนศรีษะ
ทองขาว

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
จังหวัดนครราชสีมา
นายชาติชาย
ประสาระวัน
น.ส.ธัญญรัตน์
เอกอัศดร
นายจิรยุทธ์
คําขจร
น.ส.สยาม
ไชยทิพย์
นายอุดม
ศรีกนั ชัย
น.ส.มณฑาทิพย์
สงวนรักษ์
นายวิรุธ
คงเมือง
นายเกรียงไกร
ไชยโพธิ์
นายไลซันต์
ตัง้ ภูมิ
นางปิ่ นเพชร
ดีลอ้ ม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
จังหวัดอุบลราชธานี
นายศรจิตร
ศรีณรงค์
น.ส.นุ สรา
ท้าวแก้ว
น.ส.สุวรรณภา
บุญจงรักษ์
นายเกรียงไกร
อิ่มสมโภช
นายสินธิพงษ์
เพียรงูเหลือม
นางอุมรา
กล้าหาญ
นายพันมหา
ทองบ่อ
นายบุญส่ง
ชื่นตา
นายบุญถม
กุมพล
นายคมกริช
จินดามณี
น.ส.ปณตพร
คูณพันธ์
นายอธิวฒั น์
สิทธิภญ
ิ ญาพัฒน์
นายสรรเสริญ
เจริญศิริ

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

0-4531-2646

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 4
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อุบลราชธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครพนม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ร้อยเอ็ด
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ยโสธร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ศรีสะเกษ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ มุกดาหาร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อํานาจเจริญ

081-2669520

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
จังหวัดขอนแก่น
นายสากล
ณ ฤทธิ์
นายศุภากร
รอดเรืองศักดิ์
นางพรพนา
โพธินาม
นายชุมพร
ศาสตราวาหะ
นายพิทกั ษ์พงษ์
ธีระวงศ์
นางสมพร
โจดโจน
นายเกษมสันต์
เกตุแก้ว
นางสุกญั ญา
ทวีกจิ
นายสุทธิดล
วงษ์จนั ฬา
นายชูเกียรติ
คําโสภา
นายอดุลย์
ศรีสุพรรณ
นายอรรถวุฒิ
กรุงแสนเมือง
นายกิตติ
ไชยนิมติ ร
นายไพบูลย์
จันทะอุทยั
นายพัชรพล
คาดบัว

http://r05.ldd.go.th

0-4324-6668

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 5
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุ๋ยสด
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ขอนแก่น
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อุดรธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ มหาสารคาม
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ หนองคาย
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ กาฬสินธุ ์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สกลนคร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ หนองบัวลําภู
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ บึงกาฬ

081-7804603
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
จังหวัดเชียงใหม่
นายถาวร
มีชยั
นางพัชรินทร์
ศุขอร่าม
น.ส.จุไรพร
แก้วทิพย์
น.ส.วัชรินทร์
พลราชม
นายกิตติศกั ดิ์
อัศวเสรีรตั น์
นางวรางคณา
สงวนพงษ์
นายพัฒนา
อภิญดา
นายธงชัย
บุญเรือง
นายวิโรจน์
บรรเจิดฤทธิ์
นายบุญมัน่
ฉัตรเท
นายสุทธิวธั น์
นิธสิ มบัติ
นายสุชาติ
เหรียญทอง

http://r06.ldd.go.th

0-5312-1176

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
จังหวัดน่าน
นายนครินทร์
ชมภู
น.ส.อาภิสญา
รัตนะ
นางสุนียร์ ตั น์
โลหะโชติ
-ว่างพลฯ สมัครเบญจพล มันเหมาะ
่
นายธนา
สมบัตทิ ฬั ห
นายเทวินทร์
รวมสุขนิรนั ดร
นายสนอง
คําสองสี
นายดนัย
พรอํานวยลาภ
นายเสถียร
ธรรมยืน

http://r07.ldd.go.th/Web/
R07.html
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 7
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ น่ าน
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ เชียงราย
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ แพร่
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พะเยา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 6
085-6824480
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการหลวงภาคเหนือ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการเกษตรวิชญา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ เชียงใหม่
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ แม่ฮ่องสอน
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ลําพูน
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ลําปาง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

0-54771588
081-8854904
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
จังหวัดพิษณุโลก
นายพิทโยธร
ไวทยาวัฒน์
นางพรรทิภา
น้อมนิล
นายชาญ
คําใส
นายสุชาติ
ยอดกุศล
นายพิทกั ษ์
โพธิ์ศรี
น.ส.กฤษลดา
ประทุมสิริ
นายเอนก
ดีพรมกุล
นายสมบูรณ์
ธิจนั ทร์
นายรุ่งศักดิ์
แสงศิริ
นายวิญ�ู
เจ็กชื่น
นายวัลลพ
พงษ์ราศรี

http://r08.ldd.go.th/
index.html
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 8
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พิษณุโลก
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อุตรดิตถ์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ เลย
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พิจติ ร

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
จังหวัดนครสวรรค์
นายบุญช่วย
ช่วยระดม
นายสุภาพ
เงินแจ้ง
นางวาสนา
พ่วงแพ
นายจตุรงค์
เพชรสุทธิ์
นายธวัชชัย
แสงวังคํา
นายพิชติ
ราชแบน
นายตระกูล
นามโลมา
นางสําราญ
แสนศิลา
นายธเนตร
ภู่เจริญ
นายมานะ
ต้นนา
น.ส.มยุรี
อบสุข

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

0-5688-1247

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 9
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครสวรรค์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ตาก
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ กําแพงเพชร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ อุทยั ธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สุโขทัย

092-2798040
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

0-5532-1256
081-8862491

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
จังหวัดราชบุรี
นายอนุ วชั ร
โพธินาม
นางยุพา
แม้นสมุทร
นายทศนัศว์
รัตนแก้ว
นายปฏิพล
ผลงาม
นายถวิล
หน่อคํา
นางรุจสิ า
บุญประสิทธิ์พร
นายอนุ รกั ษ์
บัวคลีค่ ลาย
นายธนัชกฤต

กลิน่ หวล

น.ส.กฤษณา
ทิวาตรี
นายสะอาด
บุตรเล็ก
นายเจษฎา
สาระ
นายวันชัย
วงษา
นายสมศักดิ์
สัจจาพันธ์
นายชาคริต
อินนะระ
นางสุพตั รา
บุรีรตั น์
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายภิญโญ
สุวรรณชนะ
นางจีรภา
เชิญอักษร
น.ส.บงกชกรณ์
อาณานุ การ
นางเจตณี
บัวเผียน
นายประดิษฐ์
วรยศกุลไชย
นางแฉล้ม
พริ้มจรัส
นายจําเริญ
นาคคง
นายอัมพร
พวงพวา
น.ส.ยุพาพร
นาควิสยั
นายคํานึง
แสงขํา
นายวิเชียร
พรหมทอง
นายประสิทธิ์
แสงภักดี

http://r10.ldd.go.th/
0-3232-0928
indexhome.php
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 10
089-8617531
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาวิธกี ารฟื้ นฟูทด่ี นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการจัดการพัฒนาทีด่ นิ
ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ – กลัดหลวง)
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารจัดการที่ดนิ ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ราชบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ เพชรบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ กาญจนบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สมุทรสาคร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ประจวบคีรขี นั ธ์
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สมุทรสงคราม
0-7731-1110
http://r11.ldd.go.th/r11
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 11
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สุราษฎร์ธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ระนอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พังงา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นครศรีธรรมราช
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ชุมพร
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ กระบี่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

089-5549193
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
จังหวัดสงขลา
นายศรีศกั ดิ์
ธานี
นางประไพ
นิตยบูรณ์
นายพิศุทธิ์
มิกาศ
นายพรพรหม
พรหมเดชะ
นายณัฐพร
สําราญจิตต์
นายกิตติศกั ดิ์
ประชุมทอง
นายวีระพจน์
เรืองมี
นายปรีชา
เจ้ยทองศรี
นายวิโรจน์
ชูช่วย
-ว่างนายอิทธิศกั ดิ์
ขุนทอง
นายอาทิตย์
ภูมหิ งึ ษ์
นายนรา
สุขไชย
นางสายหยุด
เพ็ชรสุข
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

http://r12.ldd.go.th

0-7433-0232

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 12
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ ิน
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วางแผนการใช้ทด่ี นิ
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจเพือ่ ทําแผนที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ วิเคราะห์ดนิ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สงขลา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ปัตตานี
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ พัทลุง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ตรัง
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ สตูล
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ ยะลา
ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒั นาทีด่ นิ นราธิวาส
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทอง

081-8406879

รายงานผลการดําเนิ นงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดํ าเนิ นงานในภาพรวม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลสําเร็จคิดเป็ นร้อยละ 98.50 ของ
เป้ าหมาย จําแนกเป็ น แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลสําเร็จคิ ดเป็ นร้อยละ 100.00 ของเป้ าหมาย แผนงานพื้น ฐาน
มีผลสําเร็จคิดเป็ นร้อยละ 99.40 ของเป้ าหมาย แผนงานยุทธศาสตร์ มีผลสําเร็จคิดเป็ นร้อยละ 95.75 ของเป้ าหมาย
และแผนงานบูรณาการ มีผลสําเร็จคิดเป็ นร้อยละ 98.84 ของเป้ าหมาย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีจ ํานวน 1 โครงการ คื อ โครงการรายการค่ าใช้จ่ ายบุคลากรภาครัฐ
ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของเป้ าหมาย
2. แผนงานพื้นฐาน มีจ าํ นวน 3 ผลผลิต ผลการดําเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ 99.40 ของเป้ าหมาย
ประกอบด้วย ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา ดําเนินการตามเป้ าหมาย 3,000,000 ไร่
มีผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
ดําเนินการได้ 552,074 ราย มีผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 100.0003 ของเป้ าหมาย สําหรับ ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดิน
และนํา้ ได้รบั การพัฒนา ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 98.20 ของเป้ าหมาย (กิจกรรมหลักการพัฒนาดินในพื้นที่เฉพาะ
การจัดระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํา้ งานก่ อสร้างระบบเก็บกักและระบายนํา้ ในพื้นที่ทุ่งหมาหิว สถานี พฒั นาที่ดินอุบลราชธานี
ดําเนินงานไม่แล้วเสร็จ 1,400 ไร่ และกิจกรรมบํารุงรักษาระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํา้ พื้นที่ท่งุ กุลาร้องไห้ สํานักวิศวกรรม
เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ ดําเนินงานไม่แล้วเสร็จ 13,984 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี )
3. แผนงานยุทธศาสตร์ มี 3 แผนงาน จํานวน 12 โครงการ ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 95.75 ของ
เป้ าหมาย ประกอบด้วย
3.1 แผนงานยุ ทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า มีจ าํ นวน 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลการดําเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ 100.22 ของเป้ าหมาย สําหรับโครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน โครงการก่ อสร้างแหล่ งนํ้าในไร่ นานอกเขตชลประทาน โครงการบริ หารจัดการดิ นและนํ้า
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํา้ โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรียช์ ีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของเป้ าหมาย ในส่วนของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในพื้นที่ดินปัญหา ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 93.81 ของเป้ าหมาย (กิจกรรมหลัก
พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพพื้นทีท่ ่งุ รังสิต การจัดทําระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํา้ สถานีพฒั นาที่ดินนครนายกดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
850 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี )
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ส่วนที่ 2 รายงานผลดําเนิ นงาน

3.2 แผนงานยุ ทธศาสตร์ด ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี 2 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นทีโ่ ครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลการดําเนินงาน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของเป้ าหมาย (บางพื้นที่ดาํ เนินการเกินเป้ าหมาย และโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การจัดระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครนายก ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 448 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี )
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มี 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ พื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการดําเนินงาน คิด
เป็ นร้อยละ 87.92 ของเป้ าหมาย (เนื่ องจากแนวทางการอนุ มตั ิจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งผลให้ได้รบั การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้องกับฤดูกาลไถกลบเกษตรกรทําการเกษตรในพื้นที่แล้ว)
4. แผนงานบูรณาการ มี 4 แผนงาน จํานวน 12 โครงการ ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 98.84 ของ
เป้ าหมาย ประกอบด้วย
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจาํ นวน 1 โครงการ คือ
โครงการมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดําเนินการครบตามเป้ าหมาย จํานวน 9,700 ไร่ มีผลการดําเนินงาน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีจาํ นวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการศู นย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดําเนินการครบตามเป้ าหมาย จํานวน 882 ศูนย์ โครงการ
สร้างความเข้มแข็งกลุม่ การผลิตด้านการเกษตร ดําเนินการครบตามเป้ าหมาย 750 ราย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทํากินของเกษตรกร ดําเนินการครบตามเป้ าหมาย 4,000 ราย มีผลการดําเนินงานคิดเป็ นร้อยละ 100.00
ของเป้ าหมาย
4.3 แผนงานบู รณาการบริ หารจัดการนํ้ าทั้งระบบ มีจ ํานวน 1 โครงการ คือ โครงการป้ องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน และฟื้ นฟูพ้ ืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํา้ ดําเนินการครบตามเป้ าหมาย 5 แห่ง
มีผลการดําเนินงานคิดเป็ นร้อยละ 100 ของเป้ าหมาย
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีจาํ นวน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ดําเนินการได้ 1,208.72 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 100.73 ของเป้ าหมาย สําหรับโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มนํา้ มันอย่างครบวงจร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ าผลผลิต
การเกษตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้ผลภาคตะวันออก ให้เป็ นศูนย์ผลไม้
เมืองร้อนแห่ งเอเชีย ดําเนิ นการครบตามเป้ าหมาย 2,000 ไร่ และ 2,200 ไร่ ตามลําดับ มีผลการดําเนิ นงานคิ ดเป็ น
ร้อยละ 100.00 ของเป้ าหมาย ในส่วนของโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ดําเนินการได้ 3,080 ไร่ มีผลการดําเนินงาน
คิดเป็ นร้อยละ 87.20 ของเป้ าหมาย เนื่ องจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 3,080 ไร่ (เป้ าหมาย 5,000 ไร่ )
ดําเนิ นการครบร้อยละ 100.00 ตามคําขอของเกษตรกร ที่เหลือส่ งคื นงบประมาณ และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ส่วนที่ 2 รายงานผลดําเนิ นงาน
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ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสู่เกษตรอินทรีย ์ ดําเนินการได้ 4,574.60 ไร่ มีผลการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 79.44
ของเป้ าหมาย 5,000 ไร่ ส่วนทีเ่ หลือคาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีไ่ ด้กนั เงินไว้แล้ว
ตารางแสดงผลสําเร็จผลการดําเนิ นงานของกรมพัฒนาที่ดนิ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
หน่ วยนับ
แผน พ.ร.บ.
ผล
ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
100.00
1. โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
100.00
- พัฒนาด้านการเกษตร
อัตรา
3,262
3,262
100.00
แผนงานพื้นฐาน
99.40
1. ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรทีด่ นิ ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
100.00
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ไร่
30,000,000
30,000,000
100.00
- ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระบบ
1
1
100.00
2. ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาทีด่ นิ
100.00
- คลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
ราย
480,000
480,000
100.00
- การพัฒนาหมอดินอาสา
ราย
72,072
72,074
100.00
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ
แห่ง
1,600
1,600
100.00
3. ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรทีด่ นิ และนํา้ ได้รบั การพัฒนา
98.20
- ปรับปรุงคุณภาพดิน
ไร่
67,628
67,678
100.07
- ฟื้ นฟูและป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ไร่
953,800
954,153
100.04
1/
- การพัฒนาทีด่ นิ พื้นทีเ่ ฉพาะ
ไร่
14,929
13,572.53
90.91
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ไร่
968,500
968,500
100.00
- การรองรับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและลดโลกร้อน
ไร่
12,000
12,000
100.00
แผนงานยุทธศาสตร์
95.75
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
99.34
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไร่
74,500
74,667
100.22
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตร
100.00
เพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
- การจัดทําฐานข้อมูลเพือ่ รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ชนิดพืช
5
5
100.00
- พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ สนับสนุนการปรับเปลีย่ น
ไร่
90,000
90,000
100.00
การผลิตในพื้นทีไ่ ม่เหมาะสมตาม Agri - Map
3. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์
แห่ง
77
77
100.00
หมายเหตุ : 1/ สํานักวิศวกรรมเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ กิจกรรมบํารุงรักษาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ พื้นทีท่ ่งุ กุลาร้องไห้ ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
13,984 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี และสถานีพฒั นาทีด่ นิ อุบลราชธานี กิจกรรมจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ งานก่อสร้างระบบ
เก็บกักและระบายนํา้ ในพื้นทีท่ ่งุ หมาหิว ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 1,400 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
หน่ วยนับ
แผน พ.ร.บ.
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า (ต่อ)
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
- ส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบการรับรอง
ไร่
8,250
แบบมีส่วนร่วม
- สนับสนุนงานพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ราย
10,000
5. โครงการก่อสร้างแหล่งนํา้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน
- การก่อสร้างแหล่งนํา้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน
บ่อ
40,000
6. โครงการบริหารจัดการดินและนํา้ เขตพัฒนาทีด่ นิ ลุม่ นํา้
- การอนุรกั ษ์พฒั นาทีด่ นิ ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาทีด่ นิ ลุม่ นํา้
แห่ง
12
7. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพื้นทีด่ นิ ปัญหา
- พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม
ไร่
33,100
- พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพพื้นทีท่ ่งุ รังสิต
ไร่
4,000
- เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เกษตรกรรมในพื้นที่
ไร่
2,600
ทุ่งมหาราช
8. โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรียช์ วี ภาพ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตพืช
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรียช์ วี ภาพ
ไร่
250,000
9. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล
- การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล
ตําบล
154
แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
10. โครงการพัฒนาพื้นทีโ่ ครงการหลวง
- การพัฒนาพื้นทีโ่ ครงการหลวง
ไร่
9,900
11. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไร่
101,414
แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
12. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ พือ่ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ พือ่ ลดการปล่อยก๊าซ
ไร่
60,000
เรือนกระจก
หมายเหตุ : 2/ สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครนายก ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 850 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี
3/

ผล

ร้อยละ

8,250

100.00
100.00

10,000

100.00

40,000

100.00

12
33,100
3,1502/
2,670

100.00
93.81
100.00
78.75
102.67

250,000

100.00

154

100.00
100.00

9,900

100.00

101,414

100.00
87.92

52,7513/

87.92

แนวทางการอนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําให้ได้รบั จัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้อง
กับฤดูกาลไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้บางพื้นทีไ่ ม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้ าหมาย
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
1. โครงการมังคง
่ มังคั
่ ง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทํากิน
ของเกษตรกร
- พัฒนาคุณภาพดินในพื้นทีจ่ ดั การปัญหาทีด่ นิ ทํากิน
3. โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ ในศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่ การผลิตด้านการเกษตร
- การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตในเกษตรแผนใหม่
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการนํ้ าทัง้ ระบบ
5. โครงการป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้ นฟูพ้นื ที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้
- ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้ นฟูพ้นื ทีเ่ กษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
6. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา
และปาล์มนํา้ มันอย่างครบวงจร
- พัฒนาคุณภาพดินในพื้นทีป่ ลูกปาล์มนํา้ มันภาคใต้
7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
- จัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ เพือ่ การปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่
สวนยางพารา และสวนปาล์มนํา้ มัน
8. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและเพิม่ มูลค่าผลผลิต
การเกษตร
- พัฒนาพื้นทีน่ าร้างเพือ่ ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
- พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตรผสมผสานในพื้นทีภ่ าคใต้
ชายแดน
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
- พัฒนาคุณภาพดินพื้นทีป่ ลูกข้าวลุม่ นํา้ เจ้าพระยา-แม่กลอง
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หน่ วยนับ

แผน พ.ร.บ.

ผล

ร้อยละ
98.84
100.00

ไร่

9,700

9,700

100.00
100.00

ราย

4,000

4,000

100.00

ศูนย์

882

882

100.00

ราย

750

750

100.00
100.00

แห่ง

5

5

100.00
95.34

ไร่

2,000

2,000 100.00

ไร่

1,200

1,208.72

100.73

ไร่

2,200

2,200

100.00

ไร่
ไร่

1,200
1,000

1,200 100.00
1,000 100.00

ไร่

4,500

4,500

100.00

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
หน่ วยนับ
แผน พ.ร.บ.
ผล
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ต่อ)
10. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
- พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ขา้ วครบวงจร
ราย
5,000
3,0804/
- พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พชื ผัก
ไร่
600
600
อินทรียค์ รบวงจร
- เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร
ไร่
1,200
1,200
11. โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
- เพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
ไร่
7,770
4,574.605/
-การพัฒนาคุณภาพดินพื้นทีป่ ลูกข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
ไร่
10,000
10,000
12. โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้ผลภาคตะวันออก ให้เป็ น
ไร่
2,200
2,200
ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ผลผลิต
ไร่
1,400
1,400
- พัฒนาฐานข้อมูลและเพิม่ ประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐาน
แปลง
80
80
เพือ่ การผลิต
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ
ไร่
800
800
หมายเหตุ : 4/ เป้ าหมายตามแผน 5,000 ไร่ แต่มเี กษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ 3,080 ไร่ ดําเนินการครบ ร้อยละ 100

ร้อยละ
87.20
61.60
100.00
100.00
79.44
58.88
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ตามความต้องการของเกษตรกร ทีเ่ หลือส่งคืนงบประมาณ
5/

สถานีพฒั นาทีด่ นิ สุรนิ ทร์ดาํ เนินการไม่สาํ เร็จ 655 ไร่ สถานีพฒั นาทีด่ นิ ร้อยเอ็ดดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 2,040 ไร่
และสถานีพฒั นาทีด่ นิ ยโสธรดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 500 ไร่ ดําเนินการกันเงินเหลือ่ มปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 รายงานผลดําเนิ นงาน
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 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
โครงการบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเป็ น โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกษตรกรใช้ท่ดี ินเกษตรกรรมให้ตรงกับศักยภาพ
ของที่ ดิ น โดยปัจ จุ บ นั ที่ ดิ น บริ เ วณใดปลู ก พื ช เหมาะสมอยู่ แ ล้ว
จะส่ ง เสริม สนับ สนุ นให้เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการผลิต และลดต้น ทุน
การผลิต แต่หากบริเวณใดปลูกพืชไม่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน
ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ได้ผลผลิตตํา่ เสี่ยงต่อความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ หรือราคาผลผลิตตกตํา่ ตลอด จะส่งเสริม สนับสนุ น จูงใจ
ให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นการผลิตเป็ นพืชหรือกิจกรรมเกษตรชนิดใหม่
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและตลาด ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน จัด ทํา ข้อ มูล
เขตความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้ขอ้ มูล
ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนเป็ นพืชชนิดใหม่ท่เี หมาะสม โดยเผยแพร่
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ Agri-Map online และ Agri-Map mobile สถานีพฒั นาทีด่ นิ จังหวัดต่าง ๆ จะนําข้อมูลนี้ไป
จัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิ โดยร่วมกับเกษตรกรทําการปรับเปลีย่ นการผลิตในพื้นที่ต่อไป
ในปี งบประมาณ 2564 กรมพัฒ นาที่ ดิ น ได้ด ํา เนิ น การปรับ เปลี่ ย นการผลิ ต ในพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการปรับ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในการปลู ก ข้า วเป็ น ทํา เกษตรผสมผสาน ใน 50 จัง หวัด
รวมพื้นที่ 93,297 ไร่ มีเกษตรกรได้รบั ประโยชน์ 5,992 ราย โดยโครงการนี้มีผลการดําเนิ นงานตัง้ แต่ ปีงบประมาณ
2559 เป็ นต้นมา รวมพื้นทีด่ าํ เนินการแล้ว 395,717 ไร่ เกษตรกรได้รบั ประโยชน์ 53,584 ราย
ผลสําเร็จของโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทําให้เกิดการใช้ท่ดี ินอย่างคุม้ ค่ า ในรู ปแบบเกษตร
ผสมผสาน เกษตรกรได้รบั การปรับที่ดิ นโดยรัฐสนับสนุ นทุน ได้ร บั องค์ค วามรู ใ้ หม่ มีนํา้ เพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น
มีนาํ้ สํารอง เกษตรกรสามารถทํากิจกรรมการเกษตรหลากหลายขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น มีความรักและภาคภูมใิ จ
ในทีด่ นิ ตนเอง เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ภาคภูมใิ จในผลงานที่เป็ นรูปธรรม
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 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)
กอ ง นโ ย บ าย แ ล ะแ ผ นก า ร ใช้ท่ี ดิ น
ได้ด ํา เนิ น การรวบรวมข้อ มู ล และจัด ทํา เอกสาร
แนวทางการส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ เ หมาะสม
โดยการสัง เคราะห์ขอ้ มูลจากแผนที่เกษตรเชิง รุ ก
หรื อ Agri-Map Online ข้อ มู ล ที่นํา มาวิเ คราะห์
ได้แ ก่ ข อ้ มู ล สภาพพื้ น ที่ ชนิ ด ดิ น ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมอิ ากาศ
เขตชลประทาน ข้อมูลความต้องการของพืช ที่ตงั้
โรงงานหรือแหล่งรับซื้อ ยุทธศาสตร์และนโยบายการผลิตสินค้าสําหรับพืชนัน้ และหากเกษตรประสงค์จะปลูกเพิ่มเติม
ควรปลู ก บริ เวณใด เพื่อ ใช้เ ป็ น กรอบในการกํา หนดแนวทางการส่ ง เสริ ม การเกษตรที่เ หมาะสมในแต่ ล ะจัง หวัด
โดยสามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้ท่ี เว็ บ ไซต์ ก รมพัฒ นาที่ ดิ น หรื อ ผ่ า นลิ ง ค์ http://www.ldd.go.th/
Agri-Map/Index.html
เอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดสามารถ
นําไปใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการเกษตรอินทรีย ์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ(Zoning by Agri-Map)
โครงการระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็ น ต้น และยัง เป็ น ข้อ มู ล กลาง
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย
โครงการศึ ก ษาและจัด ทํ า ฐานข้อ มู ล สารสนเทศพื ช บ่ ง ชี้
ทางภูมศิ าสตร์ (GI) ของประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทาง
กายภาพที่เ ป็ น ตัว กํา หนดความโดดเด่ น ของพืช GI ชนิ ด ต่ า ง ๆ ของ
ประเทศไทย เพื่อคุ ม้ ครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมสําหรับพืชบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ และส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินให้มสี ภาพเหมาะสมต่อพืช
ดังกล่าว และเพือ่ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการขยายผลแผนพัฒนาพืชบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ในอนาคตแบบบูรณาการ เพื่อให้ฐานข้อมูลสารสนเทศพืช
GI ของประเทศไทย มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั สามารถใช้สนับสนุ น
การตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมพืช GI ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ทางด้านกายภาพ เป็ นการคุ ม้ ครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมสําหรับพืช
บ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ และส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินให้มสี ภาพเหมาะสม
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ต่อพืชดังกล่าว เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตพืช GI ให้คงที่ ได้มาตรฐานการผลิต อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ จากการได้รบั ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยใช้ปจั จัยการผลิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ช่มุ นํา้ กองนโยบายและแผนการใช้ท่ดี ิน จึงจัดทําโครงการศึกษาและจัดทํา
ฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) ของประเทศไทยขึ้น
ขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการ
1. การรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป
2. การนําเข้าและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย เพื่อจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
พืช GI โครงการศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศไทย 48 ชนิด ประกอบด้วย
1) ข้า ว 6 รายการ ได้แ ก่ ข้า วหอมมะลิดิ นภู เ ขาไฟบุ รีร มั ย์ ข้า วสัง ข์ห ยดเมือ งพัท ลุ ง ข้า วกํา่ ล้า นนา
ข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และข้าวไร่ดอกข่าพังงา
2) ผัก/ผลไม้ 42 รายการ ได้แก่ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ พริกบางช้าง ทุเรียนปราจีน
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนสาลิกาพังงา ทุเรียนในวงระนอง มะพร้าวนํา้ หอมราชบุรี มะพร้าวเกาะพะงัน มะพร้าว
ทับสะแก มะพร้าวนํา้ หอมบ้านแพ้ว มะพร้าวนํา้ หอมบางคล้า สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดห้วยมุ่น
สับปะรดภูเก็ ต สับปะรดบ้า นคา สับปะรดทองระยอง สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดท่ า อุเ ทน สับปะรดศรีร าชา
กล้วยไข่กาํ แพงเพชร กล้วยเล็บมือนางชุมพร ส้มโอทองดีบา้ นแท่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน ลําไยพวงทองบ้านแพ้ว เงาะโรงเรียนนาสาร
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ลิ้นจี่นครพนม มะขามหวานเพชรบูรณ์ มะยงชิดนครนายก มะปรางหวาน
นครนายก ละมุดบ้านใหม่ มะม่วงนํา้ ดอกไม้สที องบางคล้า ชมพู่เพชร มะนาวเพชรบุรี และกระท้อนตะลุง
3. จัดทํารายงานและแผนที่
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
1. สามารถคุม้ ครองทรัพยากรดินที่เหมาะสมสําหรับพืชบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ พร้อมทัง้ ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
ให้มสี ภาพเหมาะสมต่อพืชดังกล่าวตลอดไป
2. ฐานข้อมูลพืช GI สามารถใช้สนับสนุ นงานโครงการแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบล และงานวิจ ยั อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ขอ้ มูลจากโครงการศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) ของประเทศไทย
เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมพืช GI ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางด้านกายภาพ และใช้เป็ น
กรอบแนวทางในการขยายผลแผนพัฒนาพืชบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ในอนาคตแบบบูรณาการ
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 การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พ้ นื ที่น้ํ าท่วมซํ้าซาก
ในปี งบประมาณ 2564 ได้ดาํ เนินการปรับปรุงแผนที่พ้ ืนที่
นํา้ ท่วมซํา้ ซาก เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวางนโยบายการพัฒนา
พื้นที่การเกษตรและแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพื้นที่ โดยได้
ดําเนิ นการในพื้นที่เป้ าหมายภาคเหนื อ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง
นครสวรรค์ น่ าน พะเยา แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุ ต รดิ ต ถ์ และอุ ท ยั ธานี ซึ่ ง ได้มี ก ารวิ เ คราะห์แ ละสํา รวจพื้ น ที่
ภาคสนามเพือ่ สุ่มเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ในพื้นที่ พร้อมทัง้ นําเข้าข้อมูลและปรับแก้ไขข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ภาคเหนือ มีพ้ืน ที่นาํ้ ท่ว มซํา้ ซากทัง้ หมด 9,866,137 ไร่ คิดเป็ น รอ้ ยละ 3.07 ของพื้น ที่
ประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ ืนที่ 2,070,477 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดพิจิตร มีพ้ ืนที่
1,373,945 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก มีพ้ นื ที่ 1,136,907 ไร่ โดยได้จาํ แนกการเกิดนํา้ ท่วมซํา้ ซาก ตามระดับความรุนแรง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 พื้นทีน่ าํ้ ท่วมซํา้ ซากเป็ นประจํา มีนาํ้ ท่วมขังมากกว่า 8 ครัง้ ในรอบ 10 ปี มพี ้ นื ที่ 441,688 ไร่
ระดับที่ 2 พื้นทีน่ าํ้ ท่วมซํา้ ซากบ่อยมีนาํ้ ท่วมขัง 4 - 7 ครัง้ ในรอบ 10 ปี มีพ้ นื ที่ 1,209,394 ไร่
ระดับที่ 3 พื้นทีน่ าํ้ ท่วมซํา้ ซากเป็ นครัง้ คราวมีนาํ้ ท่วมขังไม่เกิน 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปี มีพ้ นื ที่ 8,215,055 ไร่
จากการเปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ท่ี ดิ น ประกอบกับ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ทํา ให้เ กิ ด
นํา้ ท่วมบ่อยครัง้ และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนัน้ การนําเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เช่น ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
การสํารวจข้อมูลระยะไกล และการใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มาปรับปรุงแผนที่พ้ ืนที่นํา้ ท่วมซํา้ ซาก จึงทําให้
ฐานข้อมูลดังกล่าวมีความเป็ นปัจจุบนั และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
นํา้ ท่วมซํา้ ซาก การวางแผนการเพาะปลูกก่อนการทําการเกษตร ให้มคี วามเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และตามสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เช่น การสร้างแหล่งนํา้ ในไร่นา (Farm pond) ซึ่งจะ
ช่วยป้ องกัน ลดผลกระทบความสูญเสีย และความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทําการเกษตรในพื้นทีน่ าํ้ ท่วมซํา้ ซากต่อไปได้
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 พด.13 ไมคอร์ไรซาสําหรับข้าวโพด
กองเทคโนโลยีชีว ภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการวิจ ยั การพัฒนาเชื้อ รา
อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็ นผลิตภัณฑ์จุลนิ ทรียส์ าํ หรับพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการโดยคัดเลือก
เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และใน
ปี ง บประมาณ 2564 จึง นํา มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรียช์ นิ ดใหม่ ใช้ช่ือ ว่า “พด.13
ไมคอร์ไรซาสําหรับข้า วโพด” เป็ นผลิตภัณฑ์รูปแบบผงแห้ง บรรจุซองขนาด 100 กรัม
ประกอบด้ว ย ราอาร์บ สั คู ลาร์ไมคอร์ไรซา 2 สายพันธุ ์ ได้แก่ Glomus sp. และ Acaulospora sp. ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การเจริญเติบโตของข้าวโพด และแบคทีเรีย 2 สายพัน ธุ ์ ได้แก่ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azotobacter
chroococcum และแบคทีเรียผลิตฮอร์โมนพืช Bacillus sp. ช่วยให้ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากได้เพิม่ ขึ้น
เชื้อราไมคอร์ไรซา เป็ นราทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกับรากพืชโดยมีความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซ่งึ กันและกัน
เชื้อ ราจะสร้า งเส้นใยเจริญรอบราก แล้ว เข้า ไประหว่ า ง
เซลล์รากพืช โดยมีการสร้างโครงสร้างพิเศษ ช่วยดู ดซับ
ธาตุ อ าหารที่ เ ป็ นประโยชน์ ส่ ง ต่ อ ให้ก ับ พื ช สร้า ง
ความทนทานให้ก ับ พื ช และเพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช ในสภาพ
พื้นที่ดินมีปญั หา เช่น ดินกรด และดินเค็ม ทนต่อสภาพ
ความแห้งแล้ง พิษของโลหะหนัก รวมทัง้ ลดการเข้าทําลาย ของเชื้อโรคในดิน นอกจากนี้ยงั ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของ
ดินโดยเส้นใยของเชื้อราจะสร้างสารกลูมาลิน ช่วยทําให้เกิดการจับตัวกันของอนุ ภาคดินทําให้เกิดเม็ดดิน
การนํา ผลิตภัณฑ์จุลิน ทรีย ์ พด.13 ไมคอร์ไรซาสําหรับข้าวโพดไปใช้ โดยนําไปเพิ่มปริมาณสปอร์ในพืชอาศัย เช่ น
ข้าวโพด หรือข้าวฟ่ าง เป็ นเวลา 60 วัน เพื่อเป็ นหัวเชื้อสําหรับปลูกข้าวโพด โดยใช้หวั เชื้อ พด.13 ไมคอร์ไรซาที่ขยาย
เชื้อไว้ ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมปุ๋ยหมัก 70 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยแบ่งใส่ 2 ช้อนชา (10 กรัม)
รองก้นหลุม พร้อมหยอดเมล็ดข้าวโพดตาม
การใช้ พด.13 ไมคอร์ไรซาสําหรับข้าวโพด มีประโยชน์โดยจะช่วยให้ขา้ วโพดดู ดซับฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 20 - 30
เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้ป๋ ยุ เคมี 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มผลผลิตข้าวโพด 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ และในปี งบประมาณ 2564
ได้ผลิต พด.13 ไมคอร์ไรซาสําหรับข้าวโพด จํานวน 75,500 ซอง ส่งเสริมในพื้นทีป่ ลูกข้าวโพด 75,500 ไร่
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 e-Service ตรวจสอบดินเพือ่ การเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดินตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบนั ในยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2533 - 2543)
การให้บริการวิเคราะห์ดนิ ภายใต้ช่อื "กองวิเคราะห์ดนิ " มีรูปแบบการให้บริการ คือ ผูข้ อรับบริการต้องเดินทางมาติดต่อ
ขอรับบริการและขอรับผลวิเคราะห์ ณ หน่ วยงาน ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาด้านความไม่สะดวก และการให้บริการ
ไม่ทวั ่ ถึงตามความต้องการของผู ข้ อรับบริการ โดยเฉพาะเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดินจึงพัฒนารู ปแบบการให้บริการ
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาที่ดินได้พฒั นารู ปแบบการให้บริการด้วยการนําเข้าข้อมูลแบบออนไลน์
ภายใต้การกํากับดูแลของ "สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ " ผูข้ อรับบริการสามารถเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ
และส่ ง ตัว อย่ า งดินเพื่อวิเคราะห์เพียงครัง้ เดียว โดยแจ้ง ความจํานงค์ขอรับผลวิเคราะห์ทางไปรษณี ย ์ ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565" สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน"
ได้พฒั นาระบบการให้บริการวิเคราะห์ดินเป็ นรูปแบบดิจิทลั
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
ของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หลักการ 4 ท. (ที่เดียว ทันใด
ทัว่ ไทย ทุกเวลา) เพื่อปรับปรุ งการให้บริการวิเคราะห์ดิน
เพื่ อ การเกษตร ผ่ า นแพลตฟอร์ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Service) ที่ ส ามารถให้บ ริ ก ารแก่ เ กษตรกรทัว่ ไทย
ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

e-Service ตรวจสอบดินเพือ่ การเกษตร ทํางานอย่างไร ใครได้ประโยชน์
e-Service ตรวจสอบดิ น เพื่ อ การเกษตร คื อ
การบริการวิเคราะห์ดินผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Single
Window จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็ น
การเพิ่มช่องทางให้กบั เกษตรกรในการติดต่อขอรับบริการ
วิเคราะห์ดนิ แทนการเดินทางมาติดต่อที่หน่ วยงาน รวมถึง
ช่วยลดช่องว่างและความเหลือ่ มลํา้ ในการเข้าถึงการบริการ
วิ เ คราะห์ดิ น ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ช่ ว ยให้เ กษตรกรได้ร ับ
ผลวิเคราะห์ดินทันต่ อฤดู การเพาะปลู ก สามารถวางแผน
การจัดการดินและปัจจัยการผลิตได้ทนั ต่อสถานการณ์ การจะเป็ น e-Service ได้นนั้ จะต้องปรับปรุ งกระบวนงาน
ทัง้ หมด นําเอาองค์ประกอบทีจ่ าํ เป็ นของการให้บริการแบบดิจิทลั มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริการสะดวก เข้าถึงง่าย
มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูข้ อรับบริการ
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ระบบ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริ การของหน่ วยงานส่ วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าคได้อ ย่ า งเด่ น ชัด ดัง แสดงในกราฟที่ 1
ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เป็ นช่ วงเริ่ มต้นของการพัฒนาระบบ
e-Service ระบบการให้บริการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคยังไม่
เชื่ อมต่ อกัน จํานวนผู ข้ อรับบริการและจํานวนตัวอย่ างที่ส่ ง
วิเคราะห์มอี ตั ราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็ นการบันทึก
สถิ ติ เ ฉพาะหน่ ว ยงานส่ ว นกลางในปี พ.ศ. 2565 ระบบ
e-Service ได้ร ั บ การพั ฒ นาอย่ า งสมบู ร ณ์ เ ชื่ อ มต่ อ กั น
ทัง้ ประเทศ ทัง้ ระบบการขอรับบริการ การรายงานผลวิเคราะห์
และการชํา ระค่ า บริ ก ารตรวจสอบดิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เปรียบเทียบการใหบริการ e-Service
(e-payment) ส่ ง ผลให้จ ํา นวนผู ข้ อรับ บริ ก ารและจํ า นวน ป พ.ศ. 2563-2565 ผานระบบ e-Service
ตัวอย่างทีส่ ่งวิเคราะห์มอี ตั ราเพิม่ สูงขึ้นกว่า 3 เท่า
การสร้า งนวัตกรรมการให้บริการแบบ e-Service ของสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ดํา เนิ นการ
ตามแผนพัฒนาหน่ วยงานดิจิทลั ทําให้สาํ นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ก้าวสู่การเป็ นหน่ วยงานให้บริการด้วย
Full Digital อย่างเต็มรูปแบบ และยกระดับสู่การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน การให้บริการด้วยระบบ e-Service
นี้ ตอบโจทย์ภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างเป็ นรูปธรรม เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่ โดยการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเป็ นกลไกหลักในการดําเนินงาน ด้วยรูปแบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเปิ ด เผยข้อ มู ล ภาครัฐ (ข้อ มู ล ผลวิ เ คราะห์ดิ น ) การเชื่ อ มโยงและแบ่ ง ปัน ข้อ มู ล การใช้ข อ้ มู ล สารสนเทศ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการจัดการดิน หรือการเลือกใช้ปจั จัยการผลิต

แผนงานการพัฒนาสู่การให้บริการแบบ Full Digital
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ผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงบวกจากการให้บริการ e-Service ตรวจสอบดินเพือ่ การเกษตร
1. เกษตรกรจํานวน 10 ล้านคน ประชาชนทัว่ ไป หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ สถาบันการศึกษา
สามารถใช้บริการวิเคราะห์ดนิ ที่สะดวก รวดเร็ว มีพ้ นื ทีค่ รอบคลุมการให้บริการ 77 จังหวัด
2. หน่ ว ยงานสามารถลดขัน้ ตอนการให้บริการ และลดการใช้กระดาษคิดเป็ นเงิน 3 บาทต่ อครัง้ ของการ
ให้บริการ จากสถิตใิ นปี 2564 มีผูข้ อรับบริการ 26,000 ครัง้ คิดเป็ นค่ากระดาษทีล่ ดลงเท่ากับ 78,000 บาทต่อปี
3. ผู ข้ อรับ บริ ก ารลดค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ด้ว ยตนเอง โดยประมาณการค่ า ใช้จ่ า ย ได้แ ก่
ค่าเดินทางประมาณ 50 - 100 กม. คิดเป็ นค่ านํา้ มันประมาณ 100 บาทเป็ นอย่างตํา่ ค่าเสียเวลา 3 - 5 ชม. ประมาณ
5x38 =190 บาท คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงต่อครัง้ ของการขอรับบริการ ประมาณ 300 บาท
4. ผูข้ อรับบริการมีความสะดวกในด้านการจัดเก็บข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน สามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อวางแผนการ
จัดการดินทางการเกษตรที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เจ้าหน้าทีแ่ ละผูข้ อรับบริการมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการให้บริการและการขอรับบริการ จําเป็ นต้องเรียนรู ้
เทคโนโลยีมากยิง่ ขึ้น ซึง่ เป็ นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชน ให้ทนั ต่อยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั 4.0
e-Service ตรวจสอบดินเพือ่ การเกษตรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง นอกจาก
จะอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ เ กษตรกรในการตรวจสอบดิ น (ยื่ น รับ รู ผ้ ล) ครอบคลุ ม ทั้ง ประเทศแล้ว
e-Service ยังเป็ นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการการวิเคราะห์ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ น
แพลตฟอร์มที่รวบรวมผลวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ดินเคลือ่ นที่ การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามไว้ใน
ระบบเดียวกัน ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกประมวลผล เพื่อนํามาจัดทําข้อมูล และแผนที่คุณภาพดินทัง้ ประเทศ เกษตรกร
สามารถเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์ดนิ และแผนทีค่ ุณภาพดิน เพือ่ ตัดสินใจในการใช้ท่ดี ิน จัดการดิน หรือการใช้ปจั จัย
การผลิตทีเ่ หมาะสมต่อไป
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 บัตรดินดี
กรมพัฒ นาที่ ดิ น พัฒ นากลไกการขับ เคลื่ อ น
สร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรเชิงรุ ก ผ่า นการดํา เนิ นงาน
โครงการบริหารจัดการดินเชิ งรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่าน
บัตรดินดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลเกษตรกรผูถ้ อื บัตรดินดี
ให้ได้รบั การบริการด้านดินอย่างใกล้ชิด ประมวลผลปัญหาการเกษตรในเบื้องต้น ได้รบั การตรวจติดตามวิเคราะห์ดิน
พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําการจัดการดิน ช่วยให้เกษตรกรได้รูจ้ กั และเข้าใจดินในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ความรู ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการได้
ตรงกับสภาพปัญ หาที่เ กิดขึ้ น จริง โดยเกษตรกรสามารถเข้าดู ประวัติดินของตนเองผ่ า น “บัตรดิ น ดี” ซึ่ง เป็ น บัตร
ประจําตัวดินรายแปลงเกษตรกร ส่งผลให้สามารถวางแผนการผลิต ตัดสินใจปลูกพืชได้เหมาะสมกับดิน มีการจัดการ
ดินทีถ่ กู ต้อง และสามารถดูแลดินของตนเองให้ดแี ละอุดมสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น รวมถึงการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายของ
ผูถ้ อื บัตรดินดีเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ
การดําเนินงานโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี มีแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. จัด ทํา ระบบบัตรดิ น ดี และเว็บ ไซต์ จัดทําคู่ มือ การปฏิบตั ิง านสําหรับเจ้า หน้าที่ และสนับสนุ น ข้อ มูล /
เครื่องมือ ได้แก่ บัตรดินดี ระบบฐานข้อมูลบัตรและระบบประเมินผล คลังข้อมูลดินสําหรับเกษตรกร ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม (LDD Test Kit) แอปพลิเคชัน่ และแผนทีท่ ส่ี นับสนุ นการทํางาน เป็ นต้น
2. สมัครสมาชิก เกษตรกรสมัครสมาชิกบัตรดินดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ ซักประวัติการใช้
ทีด่ นิ ปัญหาในการเพาะปลูกพืช ตรวจสอบดิน เพือ่ วินิจฉัยดินและให้คาํ แนะนําการจัดการดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร
3. ติดตามให้คาํ แนะนํ าอย่างต่อเนื่ อง เจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามผลการให้คาํ แนะนําการจัดการดิน
4. สร้างต้นแบบเกษตรกรผูถ้ อื บัตรดินดี จัดกิจกรรมประกวด คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ เพื่อขยายผลเป็ น
แหล่งเรียนรู ้
5. จัดกิจกรรมสนับสนุ นสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก เช่น การแจกปูนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ การสนับสนุ น
เมล็ดพืชปุ๋ยสด
6. ประมวลผลปัญหา และการปรับปรุงดินของเกษตรกรรายแปลง
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ผลการดําเนิ นงาน มีสมาชิกผูถ้ ือบัตรดินดี 150,664 ราย ครอบคลุมกระจายพื้นที่ทงั้ 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ ได้รบั
บริการจากกรมพัฒนาทีด่ นิ
• สมาชิ ก จํา นวน 99,888 ราย ได้ร บั การตรวจ
ติดตาม และการจัดการดินอย่างต่อเนื่องในระบบ
บัตรดินดี
• สมาชิ ก ผู ถ
้ ื อ บัต รดิ น ดี ได้ร ับ การพัฒ นาเป็ น
เกษตรกรต้นแบบ จํานวน 157 ราย สามารถเป็ น
พื้น ที่ในการเรี ยนรู ง้ านหรือ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคียงได้
• สมาชิก จํา นวน 55 ,023 ราย ได้รบ
ั การประเมิน
สุ ข ภาพดิ น พบว่ า สุ ข ภาพดิ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น
ระดับดี (สามารถปรับปรุงให้ดมี ากขึ้นได้)
• ปัจจุบนั สามารถประมวลผล พบว่า ปัญหาด้านดิน
ที่พ บเกิดจากปัญหาดินกรดมากที่สุด รองลงมา
เป็ นปั ญ หาดิ น ทรายจั ด และดิ น เปรี้ ยวจั ด
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนนํา้
• เกษตรกรได้นาํ ความรู แ้ ละคําแนะนําการจัดการดิน
ไปดํา เนิ น การ พบว่ า ผลผลิต พื ช เพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ ย
ร้อยละ 17.74
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กรมพัฒนาที่ดิน ยังคงมีแผนการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุก แก่เกษตรกรรายแปลง ผ่านบัตร
ดินดีในปี ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ เติมในเรื่องการประเมินสุขภาพดินให้แก่ผูถ้ อื บัตรดินดี เพื่อให้มองเห็นถึงภาพรวม
ของสุขภาพดินของทัง้ ประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงระบบบัตรดินดีกบั ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และนําไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ผลลัพธ์จากการดําเนิ นงานเชิงรุกของกรมพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ ข้าถึงพื้นทีเ่ กษตรกรรายแปลง
• เกษตรกรรู จ้ กั และเข้า ใจดิ น ของตนเองเพิ่มขึ้ น จากข้อ มูลประวัติดิน การประเมิน สุ ขภาพดิน และ
คําแนะนําการจัดการดินทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาที่ดนิ
• ดินดีข้ ึน เมือ่ เกษตรกรได้รบั ข้อมูลดินที่ถูกต้อง จึงสามารถใช้ประโยชน์ท่ดี ินตามความเหมาะสมของพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การเพิม่ ผลลผิต ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต ส่งผล
ให้เกิดรายได้แก่ ครัวเรือ นเกษตรกรมากขึ้น และทําให้ความเป็ นอยู่ของเกษตรกรดีข้ ึน สอดคล้อ งกับ
เป้ าหมาย SDGs การเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
• พัฒ นาเครื อ ข่ า ยเกษตรกร มีตน้ แบบเกษตรกรที่ม าช่ ว ยถ่ า ยทอดความรู ใ้ นแต่ ล ะพื้น ที่ ให้ส ามารถ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ร้ ะหว่างเกษตรกรผูม้ บี ตั รดินดี และโครงการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็ น
เครือข่ายทีเ่ ข็มแข็ง
• เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือติดตามทรัพยากรดิน สามารถให้ความรูแ้ ละคําแนะนําแก่เกษตรกรได้อย่างครบถ้วน
และรวดเร็ว ผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ผ่านระบบ ID Din Dee ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ปุ๋ยรายแปลง
กดดูรูด้ นิ
• มีขอ้ มูลในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลดินพื้นทีเ่ กษตรกรที่ถูกจัดเก็บในระบบ สามารถ
นํามาวิเคราะห์ให้เห็นมุมมองเชิงลึกของข้อมูลดิน และนําไปสู่การใช้ขอ้ มูลดินเป็ นส่วนช่วยในการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุ ดในการพัฒ นาชีวิตและความเป็ น อยู่ ของเกษตรกรโดยใช้ Big Data เข้ามา
มีส่วนช่วยในการจัดการวางแผน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit)
การวิเคราะห์ดิน เป็ นหัวใจสํา คัญและเป็ นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่หลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน
ให้แก่เกษตรกร ทัง้ วิธีตรวจวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบตั ิการและให้บริการวิเคราะห์ดินเคลือ่ นที่ในระดับพื้นที่ โดยทําการ
ตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพือ่ ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนะนําการใส่ป๋ ยุ รวมถึงการตรวจสอบ
ความเป็ นกรด - ด่างและความเค็ม สําหรับการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืช ดังนัน้ เพื่อให้การตรวจ
วิเคราะห์ดินมีความรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรายย่อยอย่างทัว่ ถึง และเกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินได้
ด้วยตนเอง จึงได้เกิดการพัฒนานวัตกรรม “ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม หรือ LDD Test Kit” ขึ้น สนับสนุ นให้แก่
เจ้าหน้าทีห่ รือหมอดินอาสา ซึ่งเป็ นเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน นําไปวิเคราะห์ตรวจสอบดินให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้มคี วามรวดเร็วและเข้าถึงเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น โดยชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนามประกอบด้วย ชุดตรวจสอบความเป็ นกรด-ด่าง (pH Test Kit) ชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืช (NPK Test Kit)
และชุดตรวจสอบความเค็มของดิน (EC Test Kit)

กระบวนการขับ เคลื่อ นงานเพื่ อ ผลิ ต ชุ ด ตรวจสอบดิ น ภาคสนามที่ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองผู ใ้ ช้ง าน
ได้อ ย่ า งเหมาะสม เริ่ ม ต้น จากการพัฒ นานํา้ ยาทดสอบดิ น ให้มีค วามเสถี ย ร คงทน และได้ผ ลวิเ คราะห์ดิ น ที่ มี
ความแม่นยํา น่ าเชื่อถือ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุดกระเป๋ าบรรจุนาํ้ ยาและอุปกรณ์ให้มีรูปแบบที่สามารถพกพาไปใช้
ในพื้นที่ได้สะดวก จัดทําคู่ มอื การใช้งานและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู แ้ ละส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้งาน
รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงชุดตรวจสอบดินให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบตั งิ านได้อย่างแท้จริง
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ในระยะแรก ได้สนับสนุ นชุดตรวจสอบดินภาคสนามให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา
ซึ่งเป็ นเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดินนําไปใช้ตรวจสอบดินให้แก่เกษตรกร ทําให้การวิเคราะห์ดินเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
และเข้าถึงเกษตรกรได้มากขึ้น ต่ อมาจึงได้สนับสนุ นชุดตรวจสอบดินให้แก่ หน่ วยงานภายนอก ทัง้ จากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุ นเพื่อนําไปใช้ในโครงการต่ าง ๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจนําไปใช้
ในหลักสู ตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร และการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็ นนักเกษตรที่มคี ุ ณภาพ ในปัจจุบนั
ได้ขยายผลงานความสําเร็จไปสู่หน่ วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เห็นความสําคัญของงานด้านการวิเคราะห์
ตรวจสอบดิน
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ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการพัฒนาและนําชุดตรวจสอบดินภาคสนามไปใช้ มีดงั นี้
ชุดตรวจสอบดินภาคสนามที่นาํ ไปใช้ตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่เกษตร ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2561 - 2564 ประกอบด้วยชุดตรวจสอบ pH จํานวน 8,000 ชุด ชุดตรวจสอบ NPK
จํานวน 5,000 ชุด และชุดตรวจสอบ EC จํานวน 800 ชุด เป็ นการวิเคราะห์ดินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารจํานวนกว่า 30,000 ตัวอย่าง
•

การได้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2559
ประเภทรางวั ล การพัฒ นาการบริ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ ในชื่ อ ผลงาน
“ชุ ด ตรวจสอบดิ น ภาคสนามสู่ ก ารปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น อย่ า งรวดเร็ ว
และลดต้นทุน” จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จากการ
นํา ชุดตรวจสอบดินภาคสนามไปใช้ทงั้ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงาน
ภายนอกจนเป็ น ที่ประจักษ์ นอกจากนี้ ยัง ได้รบั อนุ สิทธิบตั ร “ชุดตรวจสอบความเป็ นกรด-ด่ างของดิน ภาคสนาม
(pH Test Kit)” จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ประโยชน์ท่ไี ด้รบั มีดงั นี้
• ได้ร บ
ั ข้อ มูล ผลวิเ คราะห์ดิ น เพิ่ม มากขึ้น นอกเหนื อ จากผลวิ เ คราะห์ท่ีไ ด้จ ากห้อ งปฏิ บ ตั ิก ารและ
ผลวิ เ คราะห์ดิ น เคลื่ อ นที่ ซึ่ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะเป็ นพื้ น ฐานที่ นํ า ไปใช้ใ นการประเมิ น ศั ก ยภาพของที่ ดิ น
การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ การปรับปรุงฟื้ นฟูบาํ รุงดิน และการสร้างฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดนิ ระดับประเทศต่อไป
• เกษตรกรมีความสนใจและให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ดน
ิ ก่อนปลูกพืชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็ นวิธีท่ี
ง่ า ยและรวดเร็ ว ทราบผลวิ เ คราะห์ใ นทัน ที และสามารถนํา ไปใช้ต รวจสอบดิ น ได้ใ นทุ ก พื้ น ที่ เปรี ย บเสมือ น
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีอ่ ยู่กบั ตัว
• เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ห้บ ริ ก า ร แ ก่
ผู ร้ บั บริ ก ารทุ ก ระดับ ทัง้ เกษตรกร นัก วิ ช าการ นิ สิ ต
นักศึ กษา หรือ แม้แต่ ประชาชนทัว่ ไป ให้ได้รบั การตรวจ
วิเคราะห์ดนิ ทีร่ วดเร็ว สามารถนําผลวิเคราะห์ดินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที
ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึ้น
เกษตรกรที่ได้รบั การตรวจวิเคราะห์ดินด้ว ยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม จะรู จ้ กั ศักยภาพดินของตนเอง
สามารถปรับปรุ งบํา รุ ง ดิน และพัฒ นาที่ดินจนกระทัง่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อ การปลู กพืช ซึ่งจะเป็ น
แนวทางในการลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิตและรายได้ต่อไป
•
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 ผลผลิตตามศักยภาพชุดดินของประเทศไทย
การจัดทําผลผลิตตามศักยภาพของดินตามระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็ น “ผลผลิตประจํา
ชุ ด ดิ น ” ทํา ให้ท ราบถึ ง ผลผลิ ต ที่ ค วรจะได้ (attainable yield) และความผัน แปรของผลผลิ ต ตามข้อ จํา กัด
และคาดการณ์สถานการณ์การผลิตพืชของดินระดับชุดดินก่ อนการเพาะปลูกพืช ทําให้การนําทรัพ ยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตพืชอย่างคุม้ ค่ าต่อการลงทุนและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ อนุ รกั ษ์ดิน
และนํา้ ให้ทรัพยากรดินของประเทศอยู่อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่เหมาะสมต่ อการ
ปลูกและได้ผลผลิตสูงภายใต้เงือ่ นไขการจัดการของเกษตรกร
ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานประเมินผลผลิต 5 พืช มีดงั นี้
1. สร้า งหน่ ว ยแผนที่ ก ารจํ า ลอง (Simulation Mapping
Unit : SMU) ด้วยการใช้โปรแกรม GIS
2. สร้า งไฟล์ข อ้ มูล ดิน พืช อากาศ และ งานทดลองพื ช
ในโปรแกรม DSSAT
3. ประเมิ น ผลผลิ ต พื ช (run model) ด้ว ยโปรแกรม
DSSAT
4. จัดทําแผนทีผ่ ลผลิตตามศักยภาพชุดดินของประเทศไทย
ผลการศึกษา การประยุกต์ใช้แบบจําลองการปลูกพืชเพื่อประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5 พืช ได้แก่
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสําปะหลัง และสับปะรด โดยใช้ตวั แทนพันธุ ข์ าวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 1, ลู กผสม
DK 888 NEW, ขอนแก่น 3, KU-50 และพันธุ ์ SC-F153 ตามลําดับ ในการประเมินผลผลิต จากข้อมูลภูมอิ ากาศ 10 ปี
สามารถสรุปช่วงผลผลิตเฉลีย่ ของพืชในแต่ละชุดดินได้ดงั นี้
แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต
ข้าวไวแสง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวไม่ไวแสง
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แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต
อ้อย

แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต
มันสําปะหลัง

แผนที่แสดงศักยภาพการผลิต
สัปปะรด

ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ า ประโยชน์จ ากการคาดการณ์ ผ ลผลิต ก่ อ นการเพาะปลู ก จึ ง มี ค วามสํา คัญ ในการ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต ด้วยการนําไปคํานวณร่วมกับราคาขาย และหักลบต้นทุนและความเสี่ยง
และนําผลตอบแทนมาพิจารณาตัดสินใจทีจ่ ะผลิตหรือไม่ หรือปรับเปลีย่ นพืชปลูก รายละเอียดตามตารางแสดงตัวอย่าง
ข้อมูลผลผลิตประจําชุดดินพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5 พืช ในชุดดิน 3 ชุดดิน ดังนี้
ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลผลผลิตประจําชุดดินพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5 พืช

ชุดดิน

สัญลักษณ์

ข้าว
ไวแสง

ข้าว
ไม่ไวแสง

หางดง

Hd

กําแพงแสน

Ks

549 ± 110
กก.
-

1,208 ± 85
กก.
-

อุดร

Ud
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ผลผลิต
ข้าวโพด
อ้อย
เลี้ยงสัตว์

มันสําปะหลัง สับปะรด

-

-

-

-

1,597 ± 217
กก.
-

16.2 ± 2.1
ตัน
-

6.3 ± 0.7
ตัน
-

8.6 ± 0.0 ตัน
-

 การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ONLINE
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็ น
ผลผลิตของโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน
1:25,000 แบบจํา ลองระดับ สู ง เชิ ง เลข (Digital Elevation Model) มาตราส่ ว น 1:4,000 เส้นชัน้ ความสู งเชิ งเลข
(Digital Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 และ หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน (Ground Control point) ซึ่งเป็ นชุดข้อมูล
ภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ของประเทศ รวมทัง้ แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
อื่น ๆ ของกรมพัฒ นาที่ดิน แก่ หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึ กษา และประชาชนทัว่ ไป เพื่อ นํา ไปใช้ใ น
การวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการตามคู่มอื
ประชาชน “การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ข องกรมพัฒ นาที่ดิน ” ซึ่ง ได้ยึดถือ และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ในช่ ว งภาวะวิก ฤตการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) สํา นัก เทคโนโลยีการสํา รวจ
และทําแผนที่ ได้ปรับเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั ิงานและวิธีการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่เพื่อให้ประชาชนผูข้ อรับ
บริ การสามารถเข้าถึ งงานบริ การได้อ ย่ า งต่ อเนื่ อง โดยเพิ่ ม ช่ องทางการให้บริ การผ่ านระบบออนไลน์ ทางเว็ บไซต์
http://www.lddservice.org, Line Official และ E-mail : map.ortho@gmail.com ผูข้ อรับบริการสามารถสืบค้นแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนทีท่ ่ตี อ้ งการได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งเดินทางมาขอรับบริการ ณ หน่วยงาน

www.lddservice.org

Line @

คูมือประชาชน
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 ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์
กรมพัฒนาที่ดินมีขอ้ มูลแนวเขตป่ าไม้ถาวร ซึ่งเป็ นแนวเขตที่ดินของรัฐ ถือเป็ นที่สงวนหวงห้ามตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ในการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ต้องมีการ
ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่ าไม้ถาวรหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวร จะแบ่งรู ปแบบการตรวจสอบออกเป็ น
2 รู ป แบบ คื อ 1) การตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวรในรู ปแบบเอกสารทางราชการ เพื่อ นํา แผนที่แ ละรายงานผล
การตรวจสอบไปใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ท่ดี ินต่อไป และ 2) การตรวจสอบ
แนวเขตป่ าไม้ถ าวรเบื้อ งต้น โดยไม่ ป ระสงค์ท่ีจ ะขอเอกสารทางราชการ สามารถขอรับ บริ ก ารได้ด ว้ ยตนเองที่
กลุ่ ม จํา แนกประเภทที่ดิน สํา นัก เทคโนโลยีก ารสํารวจและทํา แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน หรือ ตรวจสอบผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ ตที่ http://sql.ldd.go.th/perforest จํา นวน 32 จัง หวัด โดยแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบภาพดิจิทลั ที่ไม่มี
พิกดั อ้างอิงทางภูมศิ าสตร์ ผูใ้ ช้บริการจําเป็ นต้องทราบทีต่ งั้ ของแปลงทีด่ นิ หรือระวางแผนทีท่ จ่ี ะทําการตรวจสอบ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ได้พฒั นา
ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่ าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผูใ้ ช้บริการ
สามารถตรวจสอบตําแหน่ งแปลงที่ดินกับแนวเขตป่ าไม้ถาวรได้เบื้องต้นว่าอยู่ในเขตป่ าไม้ถาวรหรือไม่ เป็ นการนําชัน้
ข้อมูลแนวเขตป่ าไม้ถาวรมาเชื่อมโยงกับข้อมูลรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อง แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
เพือ่ แสดงผลให้อยูใ่ นรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบนั ได้พฒั นาความสามารถในการตรวจสอบตําแหน่ งแปลงที่ดินได้
จากตําแหน่ งค่ าพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ สามารถค้นหาตําแหน่ งที่ตงั้ จากชื่อสถานที่สาํ คัญ สามารถเปลี่ยนแผนที่ฐานเป็ น
ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถวาดรู ปแปลง สามารถอัปโหลดแปลงที่ดิน ที่อ ยู่ในรู ปแบบไฟล์ KML GeoJSON GPX
และสามารถแสดงผลแนวเขตป่ าไม้ถาวรพร้อมรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้องกับป่ าไม้ถาวรได้ ในส่วนหน้าเว็บ
แอปพลิเคชันได้ให้บริการการสืบค้นและดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับป่ าไม้ถาวร และมีวีดิทศั น์ท่ีให้
ความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องการจําแนกประเภททีด่ ิน
ระบบการให้บ ริ ก ารดัง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า ง
การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์และยังคงจํากัดสิทธิ
การใช้ง านเฉพาะเจ้า หน้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ภ ายใน
กรมพัฒนาทีด่ นิ เท่านัน้ โดยสามารถขอรับบริการได้ท่ี
http://osm.ldd.go.th/pf_ldd_demo ซึ่ ง ทํ า ใ ห้
ผูใ้ ช้บริการสามารถทราบผลการตรวจแนวเขตป่ าไม้
ถาวรเบื้อ งต้น ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งเดินทางมา
ขอรับ บริ ก าร ณ หน่ ว ยงาน ด้ว ยความสะดวก
รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้อง
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 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพือ่ วางแผนการใช้ท่ดี ินเกษตรกรรายแปลง
LDD On Farm Land Use Planning
ระบบสารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ วางแผนการใช้ท่ี ดิ น เกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use
Planning) เป็ น แอปพลิเ คชัน ที่ช่ ว ยให้เ กษตรกรสามารถตรวจสอบตํา แหน่ ง พื้น ที่ต อ้ งการ การเพาะปลู ก ระบบ
จะแสดงข้อ มูล ประจํา แปลงนั้น ๆ อาทิ ข้อ มูล ดิ น ความเหมาะสมของดิ น ในการปลู ก พืช ข้อ มูล แหล่ ง นํา้ ข้อ มูล
การใช้ทด่ี นิ และแสดงข้อมูลภูมอิ ากาศปัจจุบนั ณ ตําแหน่งทีต่ งั้ ของแปลง
เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ดว้ ย
ตนเองบนแผนที่ Online เช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map)
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) และแผนที่แบบผสม (Hybrid map)
จะทํา ให้ทราบถึง ข้อ มูลประจํา แปลงนัน้ ๆ ตัง้ แต่ เริ่มปลู กจนถึงเก็บเกี่ยว
ระบบจะแสดงข้อ มูล การวางแผนการเพาะปลู ก ขัน้ ตอนการเพาะปลู ก
วิธกี ารจัดการดิน การใช้ป๋ ยุ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ พื้นฐาน และคําแนะนําการใช้
ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลโรคพืช เพื่อนํามาใช้วางแผนการใช้ท่ีดินใน
พื้นทีเ่ กษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม
เมื่อ บริ ห ารจัด การแปลงเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ว ระบบจะคํา นวณต้น ทุ น การผลิต และคาดการณ์ ผ ลผลิต
ประจําแปลง รายรับ - รายจ่ า ย ผลกําไรขาดทุน และสรุ ปข้อมูลให้เกษตรกรเป็ น รายแปลง พร้อมทัง้ มี QR Code
เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เกษตรกรนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็ น
ชนิดอื่น ๆ ได้ เพือ่ เป็ นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน
การเรียกใช้งาน
 ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC ผ่าน URL คือ https://lddonfarm.ldd.go.th
 ดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store > ใช้คาํ ค้นหา "กรมพัฒนาที่ดิน" หรือ "LDD On Farm">
ติดตัง้ แอปพลิเคชัน (Install) "LDD on Farm" ลง Mobile Device (Smart Phone และ Tablet) และ
เปิ ดใช้งานได้ทนั ที หรือ สแกนผ่าน QR Code
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 โครงการป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้ นฟูพ้ นื ที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํ้ า
ลุม่ นํ้ าห้วยแม่สามขา ลุม่ นํ้ าสาขานํ้ าแม่จาง (0706) ลุม่ นํ้ าหลักแม่น้ํ าวัง (07) จังหวัดลําปาง
ลักษณะโครงการ/ขอบเขตการดําเนิ นงาน
1. งานพัฒ นาพื้น ที่ต ามแบบมาตรการอนุ รกั ษ์ดิน และนํา้
ทางวิธกี ล สําหรับการป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน ประกอบด้วย
การจัดการพื้นที่บนแปลงเกษตรกรรม (On Site) เพื่อการจัดการนํา้
ไหลบ่าไม่ให้มคี วามรุนแรงในการพัดพามวลดินในแปลงเกษตรไปกับ
นํา้ ไหลบ่ า โดยอาศัย การปรับ โครงสร้า งพื้น ที่แ ปลงเกษตร ได้แ ก่
ขัน้ บันไดดินแบบต่อเนื่อง ปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling) เป็ นต้น
และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การจัด การควบคุ ม การไหลของนํ้า ในลํา นํ้า
(Off Site) เพื่อควบคุมความเร็วการไหลไม่ให้มคี วามเร็วมากจนเกิด
การกัดเซาะลํานํา้ (Channel Erosion) โดยการชะลอการไหลของนํา้
ด้วยการปรับความลาดชันของลํานํา้ เดิม พร้อมก่อสร้างฝายชะลอนํา้
เป็ นช่วง ๆ เพื่อลดความเร็วของกระแสนํา้ และรักษาความชุ่มชื้นใน
พื้นที่
2. เพื่อความยัง่ ยืนในการพัฒนาพื้นที่ ได้มกี ารพัฒนาและฟื้ นฟูพ้ ืนที่เกษตรกรรมด้วยการบริหารจัดการนํา้
อย่างเป็ นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ีดิน โดยใช้พลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
การสร้างบ่อดักตะกอนขนาดใหญ่ เป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่ทาํ หน้าที่ทงั้ เป็ นบ่อดักตะกอนและเป็ นแหล่งนํา้ สํารองเพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พร้อมด้วยระบบกระจายนํา้ ด้วยท่อและด้วยคลองส่งนํา้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของพื้นที่
เกษตรกรรมในโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการ :
1. ทรัพ ยากรดิ นสามารถใช้ป ระโยชน์
ที่ดินได้อย่างคุม้ ค่ า ลดการสู ญเสียหน้าดินที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการผลิตภาคการเกษตร
2. รักษาและเพิม่ ความชุ่มชื้นให้กบั ดิน
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้นํ้า ภาค
การเกษตร ด้ว ยการเพิ่ ม แหล่ ง นํ้า ต้น ทุ น และ
ระบบการกระจายนํา้
4. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่
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 การดําเนิ นการด้านการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผล
1.การพัฒนาบุคลากร
กรมพัฒนาทีด่ นิ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงานเป็ นอย่างมาก โดยมีนโยบายด้าน
การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาอย่างทัว่ ถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและสถานการณ์วกิ ฤต
จึงได้กาํ หนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ที่มคี วามสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์กร และถ่ายทอดกลยุ ทธ์ท่สี าํ คัญสู่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งของบุคลากร สอดรับกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุ ทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะด้านต่ าง ๆ
จํานวน 5 ด้าน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านแรก คือ การพัฒนาผูน้ ํ า
หรือผูบ้ ริหารให้มคี วามรอบรู ้ เป็ นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ พร้อมรับกับปัญหาที่มคี วามซับซ้อน โดยได้
ตระหนักถึงการขับเคลื่อนและเติบโตขององค์การ และปรับเปลี่ยนเป็ นผู น้ ํายุคดิจิทลั ที่ตอ้ งรับมือกับสถานการณ์ท่ี
หลากหลายด้วยการรู จ้ กั บริหารจัดการ บริหารงานแบบรู เ้ ท่าทัน มีวิสยั ทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผู ก้ าํ หนด
ทิศทางและเลือกวิธกี ารบริหารได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาด้านทีส่ อง คือ การพัฒนาด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดินได้สร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ นําไปสู่การถ่ายทอดให้กบั หมอดินอาสา และเกษตรกรสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ รวมทัง้ ยกระดับองค์ความรู ด้ า้ นวิชาการของบุคลากรของกรม โดยการสร้างหลักสู ตรในด้านวิชาการที่เข้มข้น
เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีความรูค้ วามเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาทีด่ นิ ทีถ่ กู ต้องและเป็ นมาตรฐานตามหลักวิชาการ
การพัฒนาด้า นที่สาม คื อ การพัฒนาด้า นบริห ารจัดการ เพื่อ รองรับสภาวการณ์ รู ปแบบการดํา เนิ น งาน
ที่เปลีย่ นแปลงไป ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ รูปแบบการดําเนินงาน และพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
อยู่เสมอ โดยการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ จะต้องมีการวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก เพือ่ ให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาด้านที่ส่ี คือ ด้านทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านทักษะดิจทิ ลั เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ให้มคี วามรูท้ กั ษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่
สอดคล้อ งกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และด้า นทักษะภาษาอัง กฤษ มีการพัฒ นาศักยภาพและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ เพิม่ พูนความรูท้ งั้ ด้านไวยากรณ์ ทักษะการพูด อ่าน เขียนและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทัง้
ได้แ ลกเปลี่ย นความรู ้ ความคิ ด เห็น ประสบการณ์ ซ่ึง กัน และกัน และนํา ความรู ไ้ ปใช้ใ นการปฏิบ ตั ิ ง านได้อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาด้านที่หา้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็ นข้าราชการที่ดี มีเกียรติมศี กั ดิ์ศรี รูจ้ กั ความพอเพียง เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ขี องสังคม ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
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สําหรับรูปแบบและวิธกี ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเรียนรู แ้ ละพัฒนาโดยระบบออฟไลน์ และระบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ KM LDD/คลิปวีดีโอ/สื่อสังคมออนไลน์ ระบบ e-learning และระบบ e-Training โดยกรมพัฒนาที่ดินได้
สร้างระบบ LDD e-Training ซึง่ มีเนื้อหาวิชาการทีผ่ ่านกระบวนการสร้างตามหลักวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้อยู่ใน
รูปแบบคลิปวีดิโอ สร้างเป็ นระบบเพื่อให้บุคลากรสามารถการเข้าไปศึกษาและพัฒนาความรูไ้ ด้อย่างง่ายเกิดขึ้นได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ าหมาย เพื่อให้บุคลากรสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ท้า ยที่สุดแล้วเมื่อ บุคลากรทุกระดับได้เกิดการเรียนรู แ้ ละได้พ ฒั นาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่ างทัว่ ถึง และ
ต่อเนื่องแล้ว จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนมีกรอบความคิดและทักษะที่
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง สามารถพัฒนาตนเอง และก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับระบบราชการในยุค 4.0 ได้อย่าง
มันคง
่ สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของบริบทประเทศในปัจจุบนั และอนาคต
2. การประเมินผล “ระบบการส่งเอกสารประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพือ่ เลือ่ นให้ดํารง
ตําแหน่ งสูงขึ้นด้วยระบบ OwnCloudX”
กองการเจ้าหน้าที่ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการทํางานและ
ช่ ว ยลดต้น ทุน ในการดํา เนิ น การให้ไ ด้ม ากที่สุ ด ซึ่ง ได้ค ดั เลือ กกระบวนการส่ ง เอกสารคัด เลือ กบุ คคลที่จ ะเข้า รับ
การประเมินผลงานเพือ่ เลือ่ นให้ดาํ รงตําแหน่ งสูงขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ เนื่องจากเป็ นกระบวนงานที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับผูร้ บั บริการภายในของหน่ วยงานในปริมาณมากโดยได้นาํ แนวคิด Zero Waste และเทคโนโลยีดิจิทลั มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการรู ปแบบใหม่น้ ี ให้มีประสิทธิภาพสู งขึ้นซึ่งแต่เดิมกระบวนการส่งเอกสารประเมิน
บุคคลจะต้องส่งเอกสารตัวจริงที่เป็ น Hard Copy หรือเล่มเอกสารที่เป็ นกระดาษพร้อมทัง้ แผ่น CD ที่บนั ทึกข้อมูล
เอกสารดังกล่าวมายังกองการเจ้าหน้าที่. ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีปญั หาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประเด็น เช่น สร้าง
ความสิ้น เปลือ งในการใช้ก ระดาษ สร้า งขยะอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์จ ากการต้อ งบัน ทึก ข้อ มูล ลงในแผ่ น CD การติ ด ต่ อ
ประสานงานยุ่งยาก ใช้เวลานาน และมีโอกาสสูญหายได้ เป็ นต้น
จากปัญหาข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงคิด วิเคราะห์ และวางแผนในการแก้ปญั หาดังกล่าว โดยยึดหลักการ
ในการแก้ป ญ
ั หาที่จ ะสามารถสนับสนุ น และพัฒ นางานด้า นต่ า ง ๆ ด้ว ย Innovation และมีค วาม Digitalization
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของกรมพัฒนาที่ดินที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน จึงได้คิดค้นระบบการ
ส่งเอกสารประเมินบุคคลรูปแบบใหม่ข้ นึ มาโดยนําเทคโนโลยี Cloud คือ OwnCloudX ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่กรมพัฒนา
ที่ดินมีให้ใช้งานอยู่แล้วเข้ามาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ “ระบบการส่งเอกสารประเมินบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนให้ดํารงตําแหน่ งสูงขึ้นด้วยระบบ OwnCloudX” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความ
เห็นชอบเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2564 และเริ่มใช้งานระบบจริงเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบนั
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ผลที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการใช้งานระบบการส่งเอกสารประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพือ่ เลือ่ นให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้นด้วยระบบ OwnCloudX มีดงั นี้
1. หน่วยงานกลาง (กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ )
1.1. ตอบสนองต่ อ วิ ส ยั ทัศ น์ข องกรมพัฒ นาที่ดิ น ที่ ต อ้ งการเป็ น องค์ก ารอัจ ฉริ ย ะทางดิ น ได้นํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงขัน้ ตอนการทํางานให้ดยี ง่ิ ขึ้น
1.2. ลดพื้นทีก่ ารจัดเก็บและรักษาเอกสาร มีขอ้ มูล Backup เป็ นไฟล์ดจิ ทิ ลั คงอยู่ตลอดไป
1.3. ค้นหาผลงานในอดีตได้งา่ ยผ่านระบบ เพราะมีการจัดเก็บผลงานแยกเป็ นสัดส่วนชัดเจน
1.4. ลดขัน้ ตอนและเวลาการทํางานในการรับ - ส่งเอกสารตัวจริงกลับไปแก้ไข
1.5. ลดต้นทุนจากการใช้กระดาษสิ้นเปลือง และช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
2. บุคลากรผูส้ ่งผลงานเข้าประเมิน ได้รบั ประโยชน์ดงั นี้
2.1. ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทําเล่มเอกสาร
2.2. ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดค่าใช้จ่ายจากแผ่น CD
2.3. การจัดส่งเอกสารง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
2.4. สามารถส่งไฟล์ใหม่หรือแก้ไขกี่ครัง้ ก็ได้โดยไม่ส้ นิ เปลืองกระดาษ
2.5. ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการรับ - ส่งเอกสาร หากมีการแก้ไข
2.6. ลดโอกาสการสูญหายของเล่มเอกสาร
2.7. ข้อมูลมีความปลอดภัยและมีความเป็ นส่วนตัวสูง
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 โปรแกรม “แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภณั ฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิง่ ปลูกสร้าง”
กลุ ่ม บริห ารสิน ทรัพ ย์ กองคลัง ได น้ ํา เทคโนโลยีด ิจ ิท ลั มาปรับ ปรุ ง กระบวนงานจัด ทํา บัญ ชีสินทรัพ ย์
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรม ตามวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการ
ขอคว ามอนุ เ คราะห ศ์ ู น ย เ์ ทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื ่อ ส า ร พ ฒั น า
โปรแกรม “แบบแจ้ง แก้ไ ขข อ้ มูล ครุภ ณั ฑ์
ที่ ดิ น อาคาร และสิ่ ง ปลู ก สร้า ง” มาช่ ว ย
สนับสนุนการทํางาน เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ลดขัน้ ตอน
กา ร จั ด ส่ งเ อ กส า ร ก าร ค้ น ห า ข้อ มู ล
การตรวจสอบข้อมูล และสามารถดําเนินการ
แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง รายการสิ น ทรั พ ย์ ข อง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
การสือ่ สารทําความเข้าใจภายในองค์กร
กลุ่ม บริห ารสินทรัพ ย์ กองคลัง มีก ารประชาสัมพัน ธ์ใหท้ ุกหน่ ว ยงานทราบถึง ขัน้ ตอนการจัดส่ง เอกสาร
แบบออนไลน์ โดยกลุ่ม บริหารสินทรัพ ย์ กองคลัง ได้ทาํ หนัง สือ แจ้ง เวีย นหน่ ว ยงานส่ว นกลางและส่ว นภูม ภิ าค
ทราบ ตามหนังสือที่ กษ 0803.08/1763 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม “แบบแจ้งแก้ไข
ข้อ มูลครุ ภ ณั ฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลู กสร้า ง” ผ่ านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และสร้า ง Group Line ของ
กลุ ่ม บริห ารสิน ทรัพ ย์ กองคลัง เพื่อ ให เ้ จ า้ หน้า ที่ที่เ กี่ย วข อ้ งของหน่ ว ยงานส่ว นกลางและส่ว นภูม ิภ าคได ร้ บั รู ้
ข อ้ มูล ข่า วสารที ่เ กี ่ย วข อ้ งกับ งานด้า นสิน ทรัพ ย์ พร้อ มทัง้ ปรับ ปรุ ง เว็บ ไซต์ข องกลุ่ ม บริ ห ารสิน ทรัพ ย์ กองคลัง
เพือ่ ประชาสัมพันธ์และให้ความรูพ้ ร้อมตัวอย่างต่าง ๆ ให้กบั หน่ วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเขา้ ถึงขอ้ มูลได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น
ผลสําเร็จของงาน
1. ทําให้หน่ วยงาน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์และสิ่งปลู กสร้างของกรมพัฒนาที่ดิน ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2. ทําให้การจัดระบบควบคุมภายในสินทรัพย์ของกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3. สามารถทําการค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงานเพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบข้อมูล ได้อย่า ง
รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
4. ทํา ให้ก ารจัด ทํา บัญ ชีสิน ทรัพ ย์ใ นภาพรวมกรมพัฒ นาที่ดิน มีค วามน่ า เชื่ อ ถือ และผ่ า นการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การประเมินประสิทธิผล
การดําเนินงาน (Performance Base) (2) การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์
การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขัน้ สู ง และมาตรฐานขัน้ ต้น) และระดับต้อง
ปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และมีรอบระยะเวลาการประเมินปี ละ 1 ครัง้ (ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ) โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการดําเนิ นงานของส่วนราชการในการ
ขับเคลือ่ นภารกิจสําคัญของรัฐบาล เพือ่ บรรลุต่อเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
กรอบการประเมินส่วนราชการ
การประเมิน ส่ว นราชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีกรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน
1. การประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน (Performance Base)
นํา้ หนักร้อยละ 70 จํานวน 3 -5
ตัวชี้วดั

ประเด็นการประเมิน
1.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ เป็ นต้น
มติคณะรัฐมนตรีหรือภารกิจที่ได้รบั มอบหมายเป็ นพิเศษ (Agenda KPI)
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการ (บังคับส่วนราชการระดับกรม)
1.3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญทีเ่ ป็ นการบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) เช่น อุบตั เิ หตุทางถนน ป่ าไม้ ขยะ
อากาศ คุณภาพแหล่งนํา้ เป็ นต้น
1.4 ผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที/่ ท้องถิน่
ภูมภิ าค จังหวัด กลุม่ จังหวัด (Function KPI / Area KPI)
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องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
2. การประเมิ น ศั ก ยภาพในการ 2.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็ นระบบราชการ 4.0
ดําเนินงาน (Potential Base) นํา้ หนัก
2.1.1 การพัฒนาองค์การสู่รบั บดิจทิ ลั (นํา้ หนักร้อยละ 15 )
ร้อยละ 30 จํานวน 1 ตัวชี้วดั
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการให้บริการ
(e-Service)
- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็ นดิจิทลั (Digitize Data) ทัง้ ข้อมูลที่ใช้
ภายในหน่วยงาน และข้อมูลทีจ่ ะเผยแพร่สู่หน่ วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนําไปสู่
การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
- การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
- การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาเป็ น
กลไกหลักในการดําเนิ นงาน (Digitalize Process) เพื่อ นํา ไปสู่ การให้บริการผ่า น
ระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และการใช้ข อ้ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจ
(Decision Making)
2.1.2 การประเมินสถานะของหน่ วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA
4.0) (นํา้ หนักร้อยละ 15)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมายขัน้ ต้น
ค่าเป้ าหมาย
ค่าเป้ าหมายขัน้ สูง ผลการดําเนิ นงาน
(50.00)
มาตรฐาน(75.00)
(100.00)
1. การประเมิน
ตัวชี้วดั การ
กรอบ Data
กระทรวงเกษตรฯ
รายงานการใช้
รายงานการใช้
ประสิทธิผล
พัฒนามาตรฐาน Standard ของ
ประกาศใช้
ประโยชน์จาก
ประโยชน์จาก
การดําเนินงาน
ข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลทะเบียน Data Standard
ฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลกลางข้อมูล
(Performance
(Data
เกษตรกร ได้รบั
และให้บริการ
ข้อมูลบุคคลของ บุคคลของฐานข้อมูล
Base)
Standard) ความเห็นชอบจาก ตรวจสอบสถานะ ฐานข้อมูลทะเบียน ทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลบุคคลของ คณะกรรมการฯ การขึ้นทะเบียน เกษตรกร ภายหลัง ภายหลังการปรับปรุง
ทีเ่ กี่ยวข้อง
เกษตรกรกับ
การปรับปรุง อย่าง อย่างน้อย 3 รูปแบบ
ฐานข้อมูล
หน่วยงาน
น้อย 3 รูปแบบ
ทะเบียน
(อ้างอิงการใช้
ภายนอก
เกษตรกร
ประโยชน์ทะเบียน
(อ้างอิงการใช้
เกษตรกร ตามที่
ประโยชน์ทะเบียน
กระทรวง ฯ ระบุ)
เกษตรกร ตามที่
กระทรวงฯ ระบุ)
องค์ประกอบ
การประเมิน
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เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมายขัน้ ต้น
ค่าเป้ าหมาย
ค่าเป้ าหมายขัน้ สูง ผลการดําเนิ นงาน
(50.00)
มาตรฐาน(75.00)
(100.00)
1. การประเมิน ตัวชี้วดั รายได้ มากกว่าเท่ากับ
มากกว่าเท่ากับ
มากกว่าเท่ากับ
79,485.62
ประสิทธิผล
เงินสดสุทธิทาง
59,460.00
67,695.75
75,931.46
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
การดําเนินงาน การเกษตรเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี ) (บาท/ครัวเรือน/ปี ) (บาท/ครัวเรือน/ปี )
(Performance ต่อครัวเรือน
เพิม่ ขึ้น
Base)
(ต่อ)
ตัวชี้วดั พื้นที่
มากกว่าเท่ากับ
มากกว่าเท่ากับ
มากกว่าเท่ากับ
93,297 (ไร่)
เกษตรกรรมที่
79,200
90,000
90,000
ภายหลังปรับเปลีย่ น
ไม่เหมาะสม
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
พื้นทีป่ ี 2562
ได้รบั การ
เกษตรกร
ปรับเปลีย่ น
ร้อยละ 93.40
กิจกรรมการ
มีรายได้สุทธิเพิม่ ขึ้น
ผลิต
มากกว่าร้อยละ 10
2. การประเมิน ตัวชี้วดั การ
ยืน่ เรื่อง/ยืน่ คําขอ ยืน่ เรื่อง/ยืน่ คําขอ ยืน่ เรื่อง/ยืน่ คําขอ
ยืน่ เรื่อง/ยืน่ คําขอ
ศักยภาพใน
พัฒนาองค์การ และเอกสารประกอบ ทางออนไลน์
ทางออนไลน์
ทางออนไลน์
การดําเนินงาน
สู่ดจิ ทิ ลั :
เป็ นกระดาษ
(e-from) แต่ยงั
(e-from)
(e-from)
(Potential
ตรวจสอบดิน โดยประชาชนไม่ตอ้ ง ไม่สามารถแนบ ทีป่ ระชาชนมีความ ทีป่ ระชาชนมีความ
เพือ่ การเกษตร เดินทางมาติดต่อ เอกสารมาพร้อม ปลอดภัย รักษา ปลอดภัย รักษาข้อมูล
Base)
ในหน่วยงาน
กันผ่านระบบได้ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนบุคคล และแนบ
ณ สํานักงาน
ภูมภิ าค
เช่น จัดส่งทาง โดยให้ประชาชน และแนบเอกสาร เอกสารประกอบการ
จัดส่งแยกมาใน
ประกอบการ
พิจารณาได้
ไปรษณี ย ์
รูปแบบ
พิจารณาได้
อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น
scan file
ตัวชี้วดั ทีก่ าร
415.91
415.91
424.23
429.79
ประเมินสถานะ
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
ของหน่วยงานใน
การเป็ นระบบ
ราชการ 4.0
(PMQA 4.0)
องค์ประกอบ
การประเมิน
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 การดําเนิ นการตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2564
1. การให้ความเชื่อมัน่ (Assurance Services) การสอบทานการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ผลการดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน
(แผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ. 2564)
กิจกรรมฟื้ นฟูและป้ องกันการชะล้างพังทลาย - ข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูก
ของดิน
หญ้าแฝก (VGT) ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปัจจุบนั
- รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
- หน่วยงานมีขอ้ มูลทางวิชาการสนับสนุ นการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
ปลูกหญ้าแฝก เพือ่ สามารถกําหนดวิธกี ารปลูกหญ้าแฝกได้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
กิจกรรมการรองรับการเปลีย่ นแปลง
- หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการดําเนิน
ภูมอิ ากาศและลดโลกร้อน
กิจกรรมเสร็จสิ้น 3 - 5 ปี เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจ/ปรับปรุง
- จัดระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ พร้อมปลูกไม้ยนื ขยายผลกิจกรรมต่อไปอย่างยัง่ ยืน
- มีการรณรงค์ให้เกษตรกรมีความรูเ้ กี่ยวกับงานจัดระบบ อนุ รกั ษ์ดนิ
ต้นโตเร็ว
และนํา้ ด้วยการปลูกไม้ยนื ต้นซึ่งเป็ นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน
โครงการแหล่งนํา้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน - หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามระเบียบกําหนด
- การก่อสร้างแหล่งนํา้ ในไร่นานอกเขต
- หน่วยงานใช้โปรแกรมจัดการแหล่งนํา้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน
ชลประทาน
สํารวจพื้นที่ เพือ่ เป็ นข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมในการขุดสระ
โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่ กษตร เพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map)
- จัดระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ ปรับเปลีย่ นการ
ผลิตในพื้นทีไ่ ม่เหมาะสมตาม Agri – map

- หน่วยงานมีคู่มอื การปฏิบตั งิ านโครงการ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ของเจ้าหน้าที่
- การประเมินราคางานจัดระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน

งบประมาณจังหวัด

- โครงการงบประมาณจังหวัดได้รบั ความเห็นชอบจากกรมพัฒนาก่อน
มีการเสนอคณะกรรมการกลุม่ จังหวัด/จังหวัด

การใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดเข้าพัก
อาศัยในทีพ่ กั ของทางราชการ

- หน่วยงานมีการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการและมีการทบทวนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ให้เป็ นไป
ตามระเบียบ
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2. งานบริการให้คาํ ปรึกษา (Consulting Service)
ภารกิจหนึ่ งของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ช่วยในการเพิ่มมูลค่ าให้กบั องค์กรคือการให้คาํ ปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านของกรมพัฒนาที่ดินปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็จเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมายที่ตง้ั ไว้ โดยงานบริการให้คาํ ปรึกษาได้
ดําเนิ นการหลายรู ปแบบทุกช่ องทาง ซึ่งได้แทรกซึมกับงานให้ความเชื่อมัน่ ด้วย ดังนัน้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุม่ ตรวจสอบภายในจึงได้จดั ทําโครงการ “สร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน กรมพัฒนาที่ดนิ
มีแนวปฏิบตั ิท่ีถูกต้องช่ วยลดข้อผิดพลาดการปฏิบตั ิงาน โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีอายุ งาน
ไม่เกิน 5 ปี อบรมผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค. 2564 ซึ่งมีผูล้ งทะเบียน จํานวน 303 คน
กลุม่ ตรวจสอบภายในได้นาํ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดทําโครงการเข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่ม เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน ดังนี้
ลําดับ

รายการ

ช่องทาง

1

ประเด็นคําถามระหว่างดําเนินโครงการ https://audforlearning.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
โครงการคลินิก Consult Online หัวข้อ สรุปถาม - ตอบ

2

การบรรยายความรู ้
หลักสูตรที่ 1 ความรูด้ า้ นการเบิกจ่าย
หลักสูตรที่ 2 ความรูด้ า้ นบัญชี
การเงิน

Youtube โดยหลักสูตรที่ 1 ความรูด้ า้ นการเบิกจ่ายสามารถดูได้ท่ี
https/wwyoutube.com/watch?v=A41Un50GbYA และ
หลักสูตรที่ 2 ความรูด้ า้ นบัญชี การเงิน สามารถดูได้ท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=OiEg2pKpmlg

3

ฝากคําถามเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ

สแกน QR Code ได้ท่ี http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/
WEB_AUD/index.htm และสามารถดูคาํ ตอบได้ทเ่ี มนู โครงการ
คลินิก Consult Online หัวข้อ สรุปถาม – ตอบ
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การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายในได้จดั ทําประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มตี ่อโครงการ เพื่อนําข้อมูลมา
ปรับปรุงการดําเนินการครัง้ ต่อไป โดยภาพรวมผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ 2 หลักสู ตรได้ประเมินให้ความรูท้ ่ไี ด้รบั วิทยากร
การดําเนินการถ่ายทอดความรูผ้ ่านโครงการอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทําให้ได้รบั ความรู ้ และความ
เข้าใจด้านการเบิกจ่ายให้ถกู ต้อง และต้องการให้ต่อยอดขยายผลโครงการต่อไป

ความพึงพอใจต่อความรูท้ ไ่ี ด้รบั
ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
ถ่ายทอดความรู ้

หลักสูตรที่ 1 ความรูด้ า้ นการเบิกจ่าย

ความพึงพอใจต่อความรูท้ ไ่ี ด้รบั
ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
ถ่ายทอดความรู ้
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หลักสูตรที่ 2 ความรูด้ า้ นบัญชีการเงิน

 กิจกรรมศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ (ศปพ.)
ศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจเป็ น
หน่ วยงานที่ได้รบั หน้าที่ในการสนับสนุ นโครงการ
ความร่ วมมือ ต่ า ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกกรม
พัฒนาที่ดิ น เพื่อให้งานพัฒนาที่ดิ นลุ ล่ ว ง โดยมี
หน้า ที่อ ํา นวยความสะดวกทัง้ ด้า นวิชาการ และ
การดํา เนิ นการ รวมถึง ศึ กษาแนวทางการพัฒ นา
กระบวนงานให้ดาํ เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใน
วันดินโลกปี 2564 ทางศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดิน
เฉพาะกิจ ได้รบั เกียรติให้เข้า ร่ วมจัดนิ ทรรศการ
เพื่ อ นํ า เสนองาน smart tambon ภายใต้ค ํ า ขวัญ “พิ ชิ ต ดิ น เค็ ม เติ ม เต็ ม ผลผลิ ต สร้า งชี วิ ต เกษตรกร”
ทางศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ เฉพาะกิจได้มสี ่วนร่วมในการนําเสนอการดําเนินโครงการ smart tambon ภายใต้โมเดล
BCG โดยมี นายอัธ ยะ พิ น จงสกุ ล ดิ ษ ฐ (ผอ.ศู น ย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ารพัฒ นาที่ ดิ น เฉพาะกิ จ )ได้นํ า ถวายรายงานต่ อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในเนื้ อหาจะกล่าวถึงการพัฒนา
ตําบล โดยใช้ฐานข้อมูลด้านดิน และการใช้ agri-map พร้อมทัง้ ข้อมูลเศรษฐสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ท่ดี ิน
โดยสามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้ เช่น การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ การนําเศษวัสดุเหลือใช้ใน
ท้อ งถิ่น กลับมาทํา เป็ นปุ๋ยหมัก หรือ นํา้ หมัก ทัง้ การเพิ่มรายได้ดา้ นการเกษตร เช่ น การปลู กผักในตลาดอินทรีย ์
หรือตลาดมูลค่าสูงเป็ นอาชีพเสริม เป็ นต้น
ศู นย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ได้มีงานสนับสนุ นคณะทํางานพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็ นคณะทํางานภายใต้
โครงการเพื่อ การอนุ ร กั ษ์แ ละพัฒ นาพื้นที่คุ ง้ บางกะเจ้า โดย
มีก ารดํา เนิ น งานลัก ษณะการพัฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดํา เนิ น การช่ ว ยเหลือ พื้นที่ดินเปรี้ยวจากการจัด การที่ดินที่ไม่
ถูกต้อง โดยทางศู นย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจได้เข้าไป
เป็ น ที่ปรึ ก ษาในการดํา เนิ น งาน ของคณะทํา งานพื้น ที่สีเขีย ว
ดัง กล่า ว และได้ป ระสานงานกับ ภาคี เ ครือ ข่ า ยของโครงการ
นัน่ คือบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ในส่วนของบริษทั ลู กที่ช่ือ
บริ ษ ัท เอไอ แอนด์ โรโบติ ก เวนเจอร์ (ARV) จนพัฒ นา
Dashboard ในการนํา เสนอข้อ มู ล แผนที่ และรายละเอี ย ด
ต่าง ๆ ของพื้นทีบ่ างกะเจ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะทํางาน
สามารถดํา เนิ นการประสานข้อ มูลและดํา เนิ นการทํางานเป็ น
ทีมงานเดียวกันได้สาํ เร็จ เพือ่ ใช้เป็ นกรอบการทํางานและตัวชี้วดั
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของบางกะเจ้า นอกจากนี้ยงั ใช้
dashboard ดังกล่า ว เป็ นเครื่องมือ เพื่อการออกแบบและวาง
แผนการจัดการพื้นทีร่ ่วมในปี ต่อ ๆ ไป
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สืบเนื่ อ งจากแนวคิ ดการให้เกษตรกรลดการใช้ป๋ ุยเคมี
อย่างฟุ่มเฟื อยอย่างทีเ่ ป็ นมาให้มาใช้ป๋ ยุ เคมีเท่าที่จาํ เป็ น และหันมา
ใช้ป๋ ุ ยอิ น ทรี ย ์เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี ก ารใช้ป๋ ุ ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน โดยคาดหวังว่าจะช่วยส่งผลให้ คุณภาพผลผลิต
ของเกษตรกรดี ข้ ึน ในขณะเดี ย วกัน ต้น ทุ น ในการเพาะปลู ก
ก็ ค วรลดลง เกษตรกรมี สุ ข ภาพดี ข้ ึ นจากการลดการใช้
ยาฆ่ า แมลง และสภาพดิ น ในแปลงเพาะปลู ก ดี ข้ ึ น ซึ่ ง ทาง
กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการดําเนิ นงานความร่ วมมือเพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมีกบั บริษทั ปตท.จํา กัด โดย ศู นย์ปฏิบตั ิการพัฒ นาที่ดิน
เฉพาะกิ จ ได้ร ับ มอบหมายให้ไ ปให้ค วามรู ก้ ารใช้ป๋ ุ ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดนิ ในพื้นทีน่ าํ ร่อง 3 พื้นที่ 3 ชนิดพืช ได้แก่
1) พื้นทีป่ ลูกกาแฟ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2) พื้นทีป่ ลูกข้าว ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
3) พื้นทีป่ ลูกอ้อย ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ทัง้ การประชุมสร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์ดินและสนับสนุ นให้ใช้ป๋ ุยตามค่ าวิเคราะห์ดิน ผลลัพธ์ท่ีได้ คื อ
เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวมีแนวโน้มได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50 - 100 กก./ไร่ โดยมีการใช้ป๋ ยุ เคมีลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง สําหรับ
พืชกาแฟ ได้ใช้ป๋ ุยเคมีลดลงเหลือ 1 ใน 3 ทว่าต้นกลับแข็งแรงขึ้นและใบมีสีเข้มขึ้น รวมถึงมีโรคและแมลงเข้าทําลาย
น้อยลง น่าเสียดายที่เกิดพายุเข้าทําลายผลผลิตเสียก่อน ทําให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ด้านอ้อยมีหลายแปลงต้องใส่
ปุ๋ยเพิม่ ขึ้นประมาณ 30% จากเดิม เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาํ ่ จากการปลูกอ้อยมาเป็ นระยะเวลานาน แต่ก็ส่งผล
ทํา ให้ผ ลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่ า จากเดิม ซึ่ง หลังจากได้มีการคืนข้อ มูลให้เกษตรกรแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่
ให้ความสนใจ และชื่นชอบเทคโนโลยีการใช้ป๋ ุยตามค่ าวิเคราะห์ดินเป็ นอย่างมาก ซึ่งทําให้ทางพด.และปตท. ได้สร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู ใ้ ช้ป๋ ุยตามค่ าวิเคราะห์ดิน และได้ตน้ แบบกระบวนการสร้างการรับรู แ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
เกษตรกรเพือ่ ใช้ในการขยายผลในอนาคต โดยเริ่มจาก
1.สร้างกลุม่ เกษตรกรผูส้ นใจ (การนําเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีเพือ่ สร้างการรับรู ้ และแรงจูงใจในการใช้
เทคโนโลยี)
2. เชิญชวนและคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ
3. ทําแปลงทดสอบ สาธิต (สนับสนุ นเฉพาะปัจจัยการผลิตทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี)
4. ติดตามแปลงและเก็บเกี่ยวผลผลิต
5. วิเคราะห์ผลการทําแปลงทดสอบและจัดกิจกรรมคืนข้อมูล
6. ดําเนินการต่อเนื่อง (เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม)
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ศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ได้รบั มอบหมายจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เป็ นทีป่ รึกษาในการดําเนินงาน
พัฒนาพื้นที่ท่ีกรมพัฒนาที่ดินได้รบั การดู แลภายในศู นย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
ร่วมกับสถานีพฒั นาที่ดินระยอง และสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในการออกแบบให้พ้ นื ที่ดงั กล่าวให้เป็ นพื้นที่
แสดงแปลงเกษตรอัจฉริยะ สําหรับเกษตรกรที่สนใจมาเข้าชม โดยร่วมกันวางผังเพาะปลูกและระบบนํา้ ใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ สําหรับการใช้ IoT เข้ามาจัดการแปลงเกษตร
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 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมากรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุ นการพัฒนาระบบราชการ การให้บริการประชาชน และอื่น ๆ
ให้เ ป็ น ไปตามหลัก ธรรมมาภิบ าลของการบริ หารกิจ การบ้านเมือ งที่ดีอ ย่า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิด ผลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม
รวมถึงผูบ้ ริหารเล็งเห็นความสําคัญของการได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ให้การสนับสนุ นและสร้างแรงจูงใจให้
หน่ วยงานเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ทัง้ 3 สาขา พร้อมทัง้ สร้างกลไกการขับเคลือ่ นรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ
ทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะทํางานพิจารณาผลงาน รวมทัง้ การเชิญวิทยากรที่มคี วามรู ้ ความสามารถมาให้ความรู ้
ความเข้าใจกับหน่ วยงานในการจัดทํารางวัลฯ เพื่อให้หน่ วยงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เสนอผลงานสมัคร
รับรางวัลเลิศรัฐ โดยมีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลเลิศรัฐตัง้ แต่ปี 2556 – 2564 รวมจํานวน 39 ผลงาน

ปี พ.ศ. 2564 จากผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินมีการทบทวนและหาจุดปรับปรุ ง ซึ่งพบว่า
การดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสําคัญและจัดให้มี
การวิเคราะห์และวางระบบการทํา งานให้สอดคล้อ งตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ทัง้ ด้านการนํา องค์ก าร การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนงาน
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ และการจัดเก็บผลลัพธ์การดําเนินงาน รวมทัง้ มีการแต่งตัง้ คณะทํางานเพื่อ
พิ จ ารณาจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ทํา ให้เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของทัง้ ผู บ้ ริ ห าร
และผู ป้ ฏิบตั ิ ง านจากทุก หน่ ว ยงาน รวมทัง้ การสร้า งขวัญและกํา ลัง ใจให้กบั บุค ลากรที่จ ดั ทํา ผลงานสมัค รรางวัล
ส่วนที่ 4 รางวัลผลสัมฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกียรติ
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และจัด ให้มีวิทยากรผู ม้ ีค วามรู ค้ วามเชี่ ยวชาญเครื่ อ งมือ PMQA 4.0 มาให้ค ํา ปรึ ก ษาแนะนํา และวางกรอบการ
ดําเนินงานจนเกิดผลลัพธ์สามารถเขียนผลงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จนได้รบั รางวัล
สําหรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หน่ วยงานภายในยังคงให้ความร่วมมือส่ง
สมัครรางวัลอย่างต่อเนื่อง มีหน่ วยงานส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐ จํานวน 24 ผลงาน ผลปรากฏว่า กรมพัฒนาที่ดินได้รบั
รางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2564 จํานวน 3 สาขา จํานวน 8 รางวัล ดังนี้
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1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1) รางวัล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การ
ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) “ผ่านเกณฑ์ระดับ
Advance” หน่วยงาน : กอง/สํานัก
2) รางวัล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนําองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม “ผ่านเกณฑ์”
หน่วยงาน : กอง/สํานัก

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
2.1 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
1) ปลู ก ผัก รัก ษ์ดิ น สร้า งรายได้
คืนถิ่น ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อิ น ทรี ย ์ร ัก ษ์นํ้า ลุ่ ม นํ้า ภาค “ระดับ ดี เ ด่ น ”
หน่ ว ยงาน : สถานี พ ฒ
ั นาที่ ดิ น พิ ษ ณุ โ ลก
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
2) คันนาพารวย คูนาํ้ สวย ช่วยขจัด
ภัย แล้ง ต้น แบบไร่ น าสวนผสม บ้า นบึ ง
กระจับ ตํา บลบึง กระจับ อํา เภอวิ เ ชี ย รบุ รี
จัง หวัด เพชรบู ร ณ์ “ระดับ ดี ” หน่ ว ยงาน :
ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น เ พ ช ร บู ร ณ์
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8

ส่วนที่ 4 รางวัลผลสัมฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกียรติ
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2.2 ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน “ระดับดีเด่น”
1) โคกจานแก้จ น ปลู ก ถัว่ พร้า
บํา รุ ง ดิ น ดี ผลผลิ ต ข้า วหอมมะลิ เ พิ่ ม พู น
หน่ ว ยงาน : สถานี พ ฒ
ั นาที่ ดิ น ศรี ส ะเกษ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4
2.3 ประเภทรางวัล ผู น้ ํ า หุ น้ ส่ ว นความ
ร่วมมือ
1) นายคํา ภี ร ์ หงษ์ค ํา ประธาน
กลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ยแ์ บบมีส่ ว นร่ ว ม (PGS)
ตํา บลบึง กระจับ อํา เภอวิเ ชี ย รบุ รี จัง หวัด
เพชรบูรณ์ (ผลงาน : คันนาพารวย คูนาํ้ สวย
ช่ ว ยขจัด ภัย แล้ง ต้น แบบไร่ น าสวนผสม
บ้านบึงกระจับ ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี
จัง หวัด เพชรบู รณ์ ) “ระดับ ดี” หน่ ว ยงาน :
สถานีพฒั นาทีด่ นิ เพชรบูรณ์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
2.4 ประเภทรางวัลเลือ่ งลือขยายผล
1) ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย ์
วิ ถี ย โ ส ธ ร “ ร ะ ดั บ ดี ” ห น่ ว ย ง า น :
กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ

3. สาขาบริการภาครัฐ
1) การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและ
การใช้ท่ี ดิ น : ดิ น ออนไลน์ “ระดั บ ดี ”
หน่ ว ยงาน : ศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสือ่ สาร
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) 94.47 คะแนน ระดับ A
กรมพัฒนาที่ดิ น ได้เข้าร่ วมการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 – ปัจ จุ บ นั โดยมี ศู น ย์ปฏิ บ ตั ิ การต่ อ ต้า น
การทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ทําหน้าที่ส่งเสริมด้านคุ ณธรรมและความโปร่ งใสภายใต้แผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมและแผนปฏิ บ ัติ ก ารป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของกรมพัฒ นาที่ ดิ น
การประเมิน ITA ในปัจจุ บ นั เป็ นการประเมินผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยข้อมูลประกอบการประเมิน 3 ส่วน คือ
1. บุคลากรในหน่ วยงานทุ กระดับ ที่ปฏิบ ตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2. ผูร้ บั บริการ หรือผูม้ าติดต่อหน่วยงาน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. กํ า หนดเป้ าหมายในระยะแรก
พ.ศ. 2561 - 2565 คือ ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่ วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนน หรือตัง้ แต่
ระดับ A ขึ้นไป
ผลการประเมิ น ITA ของกรมพัฒ นาที่ ดิ น ตั้ง แต่ ปี 2559 ถึ ง ปัจ จุ บ นั มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยใน
ปี 2564 มี ผ ลคะแนน 94.47 คะแนน สู ง กว่ า ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง เป็ นผลมาจากผู บ้ ริ ห ารกรมพัฒ นาที่ ดิ น
ให้ความสําคัญต่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิ การประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริต การรณรงค์
ต่อ ต้านการทุจ ริต การไม่รบั ของขวัญของกํานัลจากการ
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ การจัด ฝึ กอบรมด้า นการเสริ ม สร้า ง
ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต แต่งตัง้ คณะทํางาน
ITA กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการ
ประเมิน ITA ให้ก บั บุ ค ลากรทุ กระดับ โดยจัด ประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ผลการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาทีด่ ิน ป พ.ศ. 2559 –
การดํ า เนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)” โดยที่กรมพัฒนาที่ดินได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่ วยงาน
ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ในการดําเนินการตามมาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และสนับสนุ น
ให้กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็ นหน่วยงานทีม่ คี ุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ส่วนที่ 4 รางวัลผลสัมฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกียรติ
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 รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
การประเมิ น องค์ก รคุ ณ ธรรม ตามแผน
แม่ บ ท ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร รม แ ห่ ง ช า ติ ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2565) มีหลักการสําคัญ คือ องค์กร
มีก ารพัฒ นาที่สมดุ ล ทัง้ ทางวัตถุแ ละจิ ต ใจ ภายใต้
แนวคิด “คุณธรรมนําการพัฒนา” สืบสานความเป็ น
ไทย ปลู ก ฝัง คุ ณ ธรรมผ่ า นสัง คมและวัฒ นธรรม
องค์กร ให้องค์กรเป็ นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี
และเป็ นพลัง ขับเคลื่อ นสัง คมคุ ณธรรม อยู่ร่ว มกัน
ด้วยความสงบสุข
กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประเมินองค์กร
คุณธรรม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 โดยมีศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ดําเนินงานภายใต้
แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็ นที่ประจักษ์
โดยประกาศเจตนารมณ์และลงชื่อร่ วมกันที่จะขับเคลื่อนกรมพัฒ นาที่ดินให้เป็ นองค์กรคุ ณธรรมต้นแบบ กํา หนด
คุณธรรมเป้ าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่อี ยากทํา” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินยั สุจริต
จิตอาสา” ยึดมัน่ ในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวฒั นธรรม จัดทําแผนส่งเสริม
คุ ณธรรมอย่ างมีส่วนร่ ว มของบุคลากรในองค์กร ยกย่อ ง เชิดชู บุคคลผู ม้ ีคุ ณธรรม เพื่อเป็ น ขวัญและกํา ลัง ใจแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั การประเมินให้เป็ น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะอนุ กรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา และในปี พ.ศ. 2564 ได้รบั การคัดเลือกจากคณะอนุ กรรมการ
ส่ง เสริม คุ ณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็ น “องค์กรคุ ณธรรมต้น แบบโดดเด่ น” ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่ง เป็ นผลมาจากกรมพัฒ นาที่ดินได้สนับสนุ นให้บุคลากรทุกหน่ ว ยงานเข้าร่ ว มกิจ กรรมด้านส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างสมํา่ เสมอ กล่าวได้ว่าการประเมินองค์กรคุณธรรมช่ วยให้ทุกหน่ วยงานในกรมพัฒนาที่ดิน
ได้รวบรวม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรในแต่ละปี ซึ่งนอกจาก
ทําให้บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกหน่ วยงานได้รบั ทราบการจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดทัศนคติท่ดี ี มีความภาคภูมใิ จใน
หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความคิดและการประพฤติปฏิบตั ทิ ส่ี ะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู ข้ ยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆ เกิดเป็ นภาพลักษณ์ท่ดี ีของหน่ วยงานในภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การขับเคลือ่ นสังคมคุณภาพโดยรวมต่อไป
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 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และหมอดินอาสาดีเด่น
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 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
นายกิตติ ไชยนิ มิต
ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสถานี พฒั นาที่ดินสกลนคร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาโท
Oklahoma City University
ผลงานดีเด่น
1. ส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้า แฝกในพื้ น ที่ เพื่ อ อนุ ร ัก ษ์ดิ น และนํ้า
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ผ ลิ ต กล้า หญ้า แฝกและใช้ป ระโยชน์ ป้ องกัน
การชะล้า งพัง ทลายของดิ น ได้ร ับ รางวัล พระราชทานของ
กรมพัฒนาทีด่ ิน

นายบัญฑิต จันทรัตน์
ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนิ ตกิ าร
สํานักงานเลขานุ การกรม
วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานดีเด่น
แก้ต่างคดีปกครองแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี 3 และคณะกรรมการพัฒ นาที่ดิน ผู ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี 4
ในคดีหมายเลขดํา ที่ ส.55/2560 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ที่ 1 กับพวกรวม 85 คนผูฟ้ ้ องคดี กับผูว้ ่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ 1
กับพวกรวม 9 คน ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ผลการดําเนินการดังกล่าวทําให้ศาล
ปกครองกลางพิพากษายกฟ้ อง ส่งผลให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี 3 และที่ 4
ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี
ส่วนที่ 4 รางวัลผลสัมฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกียรติ
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ปฏิทนิ กิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตุลาคม 2563
วันที่
กิจกรรม
10 พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สถานที่
วัดแจ้งแสงอรุณ
ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

13

ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร

พิธวี างพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

 ธันวาคม 2563
วันที่
กิจกรรม
4 พิธเี ปิ ดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil
biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวที ห่ี ลากหลายให้ผนื ดิน”

5

6

สถานที่
ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านการวิจยั ดินแห่ง
ภูมภิ าคเอเชีย (CESRA)
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

พิธถี วายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ร่วมเดินเทรล ในกิจกรรม “เดิน - วิง่ วันดินโลก 2020 Trail @CESRA”

ท้องสนามหลวง

ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านการวิจยั ดินแห่ง
ภูมภิ าคเอเชีย (CESRA)
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 5 ปฏิทนิ
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 มกราคม 2564
วันที่
กิจกรรม
11 สักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ประจํากรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. 2564

สถานที่
กรมพัฒนาทีด่ นิ

 มีนาคม 2564
วันที่
กิจกรรม
10 พิธมี อบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
ประจําปี 2563

สถานที่
ห้องประชุม 115 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

 เมษายน 2564
วันที่
กิจกรรม
9 สรงนํา้ พระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564

สถานที่
กรมพัฒนาทีด่ นิ

 พฤษภาคม 2564
วันที่
กิจกรรม
23 “วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี ”
และพิธเี ปิ ดศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการพัฒนาทีด่ นิ
(Center of Excellence on Land Development) ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) จาก กรมพัฒนาทีด่ ิน กรุงเทพฯ
ไปยังสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1-12 และสถานีพฒั นาทีด่ นิ ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
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สถานที่
กรมพัฒนาทีด่ นิ

 กันยายน 2564
วันที่
กิจกรรม
21 ร่วมงานมุทติ าจิตแด่ผูเ้ กษียณอายุราชการ กรมพัฒนาที่ดนิ
ประจําปี 2564 Memories of LDD “Miracle of Soil”

สถานที่
กรมพัฒนาทีด่ นิ

28

กรมพัฒนาทีด่ นิ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day)

ส่วนที่ 5 ปฏิทนิ
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คณะผู้จดั ทํา
ที่ปรึกษา
นางสาวเบญจพร
นางสาวภัทราภรณ์
นายสถาพร
นายถวิล

ชาครานนท์
โสเจยยะ
ใจอารีย ์
มังนุ
่ ย้

อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ ินด้านบริหาร
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ ินด้านวิชาการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ ินด้านปฏิบตั ิการ

คณะบรรณาธิการ
นางสาวพรรณพิศ
บ่วงนาวา
นางกรียาภรณ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายวิศิษฐ์
งามสม
นางสาววิไลพร
น้อยบุรี
นายยศ
สุคนธมาน
นางสาวธัมญลักษณ์
เสือคง
นางสาวกุลนรี
ถนอมสุข
นางสาวสุดถวิล
ไสยะหุต
นางสาวกวิสรา
แก้วจันทรา
พนักงานราชการและเจ้าหน้าทีก่ องแผนงาน

ออกแบบ
นายณัฐพล
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ทรงศิริเลิศ

นางอรอุมา
นางสาวพยัตติกา
นายปรเมศร์
นางสุมลมาลย์
นางเพ็ญศรี
นางสาววารุณี
นางสาวสิรกิ ลุ
นางสาวสุมาลี
นางสาวศรีมณี

สรรพสิทธิ์โยธิน
พลสระคู
ชะดี
จงดี
กลางทัพ
ก้อนทอง
ศิรพิ รกุลทรัพย์
อัตเจตะนะ
นิลพิทกั ษ์

