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ผูบ้รหิาร 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท ์

อธิบดกีรมพฒันาทีด่นิ 

 

 รองอธิบดดีา้นปฏบิตักิาร 

 

นายถวลิ  ม ัง่นุย้ 

 

 

 นายสถาพร  ใจอารยี ์

รองอธิบดดีา้นวชิาการ  

 

รองอธิบดดีา้นบรหิาร 

 นางสาวภทัราภรณ์  โสเจยยะ 
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โครงสรา้งกรมพฒันาที่ดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กองการเจา้หนา้ที ่

กองคลงั 

สาํนกังาน 

เลขานุการกรม 

กองแผนงาน 

ศูนยเ์ทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

กลุม่ 

ตรวจสอบภายใน 

 

กลุม่ 

พฒันาระบบริหาร 

 

รองอธิบดีดา้นบรหิาร รองอธิบดีดา้นวิชาการ รองอธิบดีดา้นปฏบิตัิการ 

สว่นกลาง สว่นภมิูภาค 

สาํนกังานพฒันาที่ดิน 

เขต 1-12 

สถานีพฒันาที่ดิน 

77 จงัหวดั 

กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน 

กองวจิยัและพฒันาการจดัการที่ดิน 

สาํนกัวทิยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาที่ดิน 

สาํนกัเทคโนโลยกีารสาํรวจและทาํแผนที ่

อธิบดี 

สาํนกัวศิวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดิน 

กองสาํรวจดินและวจิยัทรพัยากรดิน 

กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 
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ขอ้มูลบคุลากร 
ณ 30 กนัยายน 2564  

การเปรียบเทยีบอตัรากาํลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผูอ้าํนวยการกอง สาํนัก กลุ่ม ฝ่าย สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต (สพข.)  

สถานีพฒันาที่ดิน (สพด.) และผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 

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

WEB_AUD/index.htm 

 0-2579-2529 

น.ส.ปภาดา   ฟูรงัษโีรจน ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ตรวจสอบภายใน 087-7137129 

    

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

web_adg/index.html 

 0-2579-7740 

น.ส.วเิศษลกัษณ ์ พงษจ์นัทร ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร 087-1017587 

    

สาํนักงานเลขานุการกรม   http://ofs101.ldd.go.th   0-2579-5128 

นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม                     065-6235661 

นายพรีวฒัน ์ กญุจร ผูอ้าํนวยการกลุม่สารบรรณ 

นายบญัฑติ  จนัทรตัน ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่นิตกิาร 

นางจนิตนา แสงชาตร ี ผูอ้าํนวยการกลุม่ช่วยอาํนวยการและประสานราชการ 

นายจตุรงค ์ สทิธวิรกร ผูอ้าํนวยการกลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาที่ดนิ 

-(ว่าง)-  ผูอ้าํนวยการกลุม่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์

   

http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/WEB_AUD/index.htm
http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/WEB_AUD/index.htm
http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/web_adg/index.html
http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/web_adg/index.html
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กองคลงั http://fid101.ldd.go.th  0-2579-8517 

นางกญัญาภคั  ทองจนัทร ์ ผูอ้าํนวยการกองคลงั 061-5459535 

-(วา่ง)-  หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป  

นางชวลยี ์ เทพเสน ผูอ้าํนวยการกลุม่การเงนิ 

น.ส.จารณีิ กรรขาํ ผูอ้าํนวยการกลุม่งบประมาณ 

นางวราพร เจมิไทย ผูอ้าํนวยการกลุม่บญัชี 

น.ส.พรวภิา เอนกสมัพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ตรวจสอบใบสาํคญั 

นางธนภร ฉิมพดั ผูอ้าํนวยการกลุม่บรหิารสนิทรพัย ์

น.ส.ปาจรยี ์ ศุภมติรมงคล ผูอ้าํนวยการกลุม่พสัดุ 

น.ส.ปวณีา นภาธาราทพิย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาระบบงานคลงั 

กองการเจา้หนา้ท่ี http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html  0-2941-2608 

นางปวณีา   แสงเดอืน ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที ่ 081-9240091 

-(วา่ง)-  หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายพรีพฒัน ์ พจนส์มพงษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาระบบงานและอตัรากาํลงั 

นายธนทั   จิว๋วเิศษ ผูอ้าํนวยการกลุม่สรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

นางกติยิา   มงคลเกตุ ผูอ้าํนวยการกลุม่ทะเบยีนประวตัิและบาํเหน็จความชอบ 

นางจติตนนัท ์ ตามสมคัร ผูอ้าํนวยการกลุม่สวสัดกิารและเจา้หนา้ทีส่มัพนัธ ์

นางมาลนิี  คุณะดลิก จาํปาทอง ผูอ้าํนวยการกลุม่วนิยั 

น.ส.ชนิดา พลายจ ัน่ ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาบคุคล 

น.ส.กมลพร บญุศิริ ผูอ้าํนวยการกลุม่งานคุม้ครองจริยธรรม 

กองแผนงาน http://pld101.ldd.go.th  0-2579-5212 

น.ส.พรรณพศิ  บว่งนาวา ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน 081-9331289 

นางเพญ็ศร ี กลางทพั หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นางกรยีาภรณ ์             เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ผูอ้าํนวยการกลุม่แผนงานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 

นายวศิิษฐ ์ งามสม ผูอ้าํนวยการกลุม่แผนงาน 

นายยศ สุคนธมาน ผูอ้าํนวยการกลุม่ตดิตามและประเมนิผล 

น.ส.พยตัติกา พลสระคู ผูอ้าํนวยการกลุม่งานอนุสญัญาวา่ดว้ยการต่อตา้น 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

นายปรเมศร ์ ชะด ี ผูอ้าํนวยการกลุม่โครงการพเิศษ 

นางสุมลมาลย ์ จงด ี ผูอ้าํนวยการกลุม่ระบบงานวจิยั 

น.ส.ธมัญลกัษณ์ เสอืคง ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาระบบมาตรฐานงาน 

น.ส.วไิลพร  นอ้ยบรุ ี ผูอ้าํนวยการกลุม่ประสานงานโครงการ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

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

และการสือ่สาร 

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

index.html 

 0-2941-2131 

นายอธัยะ พนิจงสกลุดษิฐ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

092-4283711 

 

นางสุกญัญา  กสกิรณ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.ฐติพิร  วรีะประสทิธิ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหแ์ละวางระบบขอ้มลู 

นางดวงดอม  กาํเนิดทรพัย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

นางวราภรณ์  อนิทรท์พิย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ระบบเครอืขา่ยและคอมพวิเตอร ์

น.ส.อรศิรา พึง่พา ผูอ้าํนวยการกลุม่ระบบภมูสิารสนเทศ 

   

สาํนักเทคโนโลย ี

การสาํรวจและทาํแผนที่ 

http://osm.ldd.go.th/home.php  0-2579-0904 

นายสมโสถติ์  ดาํเนินงาม ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลย ี

การสาํรวจและทาํแผนที่ 

081-3283106 

นางอนงค ์ ไลเ้ลศิ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายมณฑล  สุรยิาประสทิธิ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารสาํรวจ 

และทาํแผนที ่

ว่าที ่ร.ต.หญงิอรุณวตรฐี ์      อิ่มสมบตั ิ                ผูอ้าํนวยการกลุม่จดัการและบริการแผนที่ 

และขอ้มลูทางแผนที ่

น.ส.ศิรพิรรณ  ทมิทบั ผูอ้าํนวยการกลุม่จาํแนกประเภททีด่ิน 

นางสุรรีตัน ์ อดุมบณุยลกัษณ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที่ 1 

น.ส.สุดาวรรณ  ไวยเจริญ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที่ 2 

ว่าที ่ร.ต.อคัรศิต  นโรปการณ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถ่ายที่ 3 

     
 

 

 

 

 

 

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

การจดัการที่ดิน 

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

 

0-2941-2924 

นายประเสรฐิ เทพนรประไพ ผูอ้าํนวยการกองวจิยัและพฒันา 

การจดัการที่ดนิ 

081-9071276 

นางนวรตัน ์ จนัทรพทิกัษ ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.วรรณพร พลแสง ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเค็ม 

น.ส.รตกิร  ณ ลาํปาง ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเปรี้ยว 

นายจกัรพนัธ ์ เภาสระคู ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเสือ่มโทรม 

น.ส.ศนัสนีย ์ อรญัวาสน ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการอนุรกัษด์ินและนํา้ 

เพือ่การเกษตร 

นายบวร  บวัขาว ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

นางอโนชา  เทพสุภรณ์กลุ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการใชป้ระโยชนห์ญา้แฝก  

ในการจดัการดิน 

นายพงศธ์ร เพยีรพทิกัษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการบรรเทาภาวะโลกรอ้น 

ทางการเกษตร 

นายวุฒชิยั จนัทรสมบตัิ ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัการอนุรกัษด์นิและนํา้  

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

น.ส.ฉววีรรณ พฒันพงษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาหมอดนิอาสาและบรหิารจดัการ

เครอืขา่ย 

   

สาํนักวทิยาศาสตร ์

เพือ่การพฒันาที่ดิน 
https://osd101.ldd.go.th 

  0-2561-3521 

น.ส.สุมติรา  วฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยาศาสตร ์

เพือ่การพฒันาทีด่นิ 

094-1519163 

นางพชัรนิทร ์ ทะวงษศ์รี หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายววิฒัน ์  สวยสม ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัเคมดีนิ 

นายสุรเชษฐ ์  นาราภทัร ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยักายภาพดิน 

นางจฑุารตัน ์  ยิ้มฉลวย ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัสิง่แวดลอ้มดนิ 

น.ส.สุภลกัษณ ์  พฆนักลุ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัแร่และจลุสณัฐานดนิ 

น.ส.หทยัรตัน ์ พชิยัณรงค ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะห ์วจิยั พชื ปุ๋ย และสิง่ปรบัปรุงดนิ 

นายจริาวุฒิ  เวยีงวงษง์าม ผูอ้าํนวยการกลุม่มาตรฐานและพฒันาระบบการวเิคราะหด์นิ 

น.ส.จฑุามาศ   ไกรเพิม่ ผูอ้าํนวยการกลุม่วทิยบรกิาร 
 

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

เพือ่การพฒันาที่ดิน 

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

MainPage.html  

0-2941-2116 

นายธนากร  นาเชยีงใต ้ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวศิวกรรม 

เพือ่การพฒันาทีด่นิ 

083-3385551 

นายบุญชู อญัญะโพธิ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายวรญั�ู  บวัขาว ผูอ้าํนวยการกลุม่วศิวกรรมและเทคโนโลย ี

นายสะครษิฐ ์ ไพชยนต ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สถาปตัยกรรมและภมูสิถาปตัยกรรม 

นายภวูไนย  กติตสุิวรรณกุล ผูอ้าํนวยการกลุม่มาตรฐานการสาํรวจออกแบบการพฒันาทีด่นิดา้น

วศิวกรรม 

นายวรีะพงษ ์ พกิลุประยงค ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางโครงการ 

นายชยัวฒัน ์ จะวเิสน ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ 1 

น.ส.อดุมลกัษณ ์ อนิทรกาํแหง ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ 2 

นายจกัรกฤษณ์  มใิย ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ 3 

นายศรวทิย ์ วรรธนะสาร ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่ 4 

นายญาณเดช  พรมดงมนั ผูอ้าํนวยการกลุม่เครื่องกล 

     

กองสาํรวจดิน 

และวจิยัทรพัยากรดิน 

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

 

0-2579-2270 

02-579-2910 

นายสถริะ  อดุมศร ี ผูอ้าํนวยการกองสาํรวจดนิและวจิยั 

ทรพัยากรดิน 

086-7924445 

นางวลัจรยี ์ ระม ัน่ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายกฤดิโสภณ ดวงกมล ผูอ้าํนวยการกลุม่มาตรฐานการสาํรวจจาํแนกดนิ 

น.ส.กรรณิการ ์ หอมยามเยน็ ผูอ้าํนวยการกลุม่วนิิจฉยัคุณภาพและกาํลงัผลติของดนิ 

น.ส.นฤกมล จนัทรจ์ิราวุฒกิลุ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจจาํแนกดนิ 

นางวรวรรณ  ละออพนัธส์กลุ ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาและประยุกตใ์ชร้ะบบฐานขอ้มลูดนิ 

นายจตุรงค ์ ละออพนัธส์กลุ ผูอ้าํนวยการกลุม่ศึกษาและวเิคราะหส์ถานการณ์ทรพัยากรดนิ 

     
 

 

 

 

 

http://www1.ldd.go.th/web_egd/MainPage.html
http://www1.ldd.go.th/web_egd/MainPage.html
http://oss101.ldd.go.th/soilr/main.html
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กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน http://180.180.244.229/osb/ 

Index.htm?mode=index 

 0-2941-1565 

นายอาทติย ์  ศุขเกษม ผูอ้าํนวยการกองเทคโนโลย ี

ชวีภาพทางดนิ 

084-4398399 

นางอนงค ์ ไลเ้ลศิ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.พกิลุ   เกตชุาญวทิย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ 

เพิม่ความอดุมสมบูรณข์องดนิ 

น.ส.สุมาล ี กลางสุข ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการอนิทรยีวตัถ ุ

นางจนัจริา   แสงสเีหลอืง ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพจลุนิทรียจ์ดัการมลพษิ

ทางดนิและนํา้ 

น.ส.พมิพธ์ิดา   เรอืงไพศาล ผูอ้าํนวยการกลุม่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 

และเกบ็รกัษาจลุนิทรยี ์

   

กองนโยบาย 

และแผนการใชท้ี่ดิน 

http://webapp.ldd.go.th/lpd/  0-2579-2270 

นายสมศกัดิ์  สุขจนัทร ์ ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

การใชท้ีด่นิ 

081-3921215 

-(ว่าง)-  หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.อมรรตัน ์ สระเพช็ร ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหส์ภาพการใชท้ีด่นิ 

น.ส.กรรณิสา สฤษฎศิ์ริ ผูอ้าํนวยการกลุม่นโยบายและวางแผนการใชท้ีด่ิน 

น.ส.พมิพลิยั  นวลละออง ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการจดัการทีด่นิในพื้นทีเ่สีย่งภยั 

ทางการเกษตร 

นายสุภทัรชยั โอฬารกจิกุลชยั ผูอ้าํนวยการกลุม่เศรษฐกจิทีด่นิทางการเกษตร 

น.ส.พมิพพ์ร พรพรหมนิทร ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนบริหารจดัการพื้นทีชุ่่มนํา้ 

     
 

 

 

 

 

 

http://180.180.244.229/osb/Index.htm?mode=index
http://180.180.244.229/osb/Index.htm?mode=index
http://webapp.ldd.go.th/lpd/
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ผูเ้ช่ียวชาญสว่นกลาง   

นายไพรชั  พงษว์เิชยีร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นปรบัปรุงดนิเค็ม 

นายยุทธศาสตร ์ อนุรกัตพินัธุ ์ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นอนุรกัษด์ินและนํา้ 

นายปราโมทย ์ แยม้คลี ่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการความเสือ่มโทรมของดนิ 

น.ส.บรรเจดิลกัษณ ์ จนิตฤทธิ์ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นปรบัปรุงดนิเปรี้ยว 

นางอรอมุา  สรรพสทิธิ์โยธนิ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนโยบายและยุทธศาสตร ์

นายรตันชาต ิ ช่วยบดุดา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวเิคราะหว์จิยัดนิทางเคม ี

จ.ส.อ.ราชวลัย ์ กนัภยั ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสาํรวจและทาํแผนทีภ่าพถ่าย 

นางนิสา  มแีสง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการดนิดว้ยระบบพชื 

น.ส.ชนิดา  จรญัวรพรรณ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวเิคราะหว์จิยัดนิทางกายภาพ 

นางมาลนีิ                คุณดลิก จาํปาทอง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

นางนวลจนัทร ์ ชะบา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ 

นายถวลิ   หน่อคาํ ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นสาํรวจและจาํแนกดนิ 

นายอรรณพ   พทุธโส ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นบาํรุงดินดว้ยอนิทรยีวตัถ ุ

นายนนัทพล   หนองหารพทิกัษ ์ ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางแผนการใชท้ีด่นิ 

นางดวงดอม   กาํเนิดทรพัย ์ ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศ 

-ว่าง-  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกจิทีด่นิ 

-ว่าง-  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสาํรวจการใชท้ีด่ินดว้ยเทคโนโลยรีะยะไกล 

-ว่าง-  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวนิิจฉยัคุณภาพและกาํลงัผลติของดนิ 
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ผูเ้ช่ียวชาญสว่นภมิูภาค   

นางมทัธนา  ชยัมหาวนั ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 

น.ส.นฤมล  หวะสุวรรณ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 

น.ส.เสาวนีย ์ ประจนัศรี ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที่ดนิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 

นายยุทธสงค ์ นามสาย ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที่ดนิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

นางปราณี  สหีบณัฑ ์ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

นายกานต ์ ไตรโสภณ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฒันาทีด่นิบนพื้นทีสู่ง  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

น.ส.ชนิษฎา พนัธุเ์มอืง ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที่ดนิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 

นายศรญัณุพงศ ์ ชยัวฒันกลุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

นายเมธนิ  ศิรวิงศ ์ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

นายสุรนิทร ์  ไวยเจริญ ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที่ดนิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 9 

นางกลุวด ี สุทธาวาส ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

นายพบชาย  สวสัด ี ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 

นายทวแีสง พลูพฒุ ทาํหนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที่ดนิ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 1 จงัหวดั

ปทมุธานี 

http://r01.ldd.go.th  0-2577-3370 

นางนงนุช  ศรพีุม่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 081-8737486 

นางอารรีตัน ์ สคีลา้ย หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายสุรชยั  สุวรรณชาติ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ 

น.ส.นทัฐา  ทกัษร์ตันศ์รณัย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายมูห้ะหมดัยะเอส  เลา๊ะยอ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที ่

น.ส.กญัจนร์ชัต ์ ลชติาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายวชัระ  สงิหโ์ตทอง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิปทุมธาน ี

นายอรรถพนัธ ์  ศรศุีภโอฬาร ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครนายก 

นางรุจริาภรณ ์ ปนัปวง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิลพบรุ ี

นายอนุชติ   พรแดง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครปฐม 

นายวญิ�ู  เสมยีนรมัย ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสระบรุ ี

นายไพโรจน ์  ประสทิธิ์นอก ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุพรรณบรุ ี

นายผดุงศกัดิ์   เฉลมิชาต ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชยันาท 

น.ส.รตัตยิา   โตจนี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอ่างทอง 

นายประชา  ตามสมคัร ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินนทบรุี 

นายละมาตย ์  ทะคง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสงิหบ์รุ ี

นายศกัดา   จนัทรแ์กว้ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพระนครศรอียุธยา 

นายจาํนงค ์  พรอ้มมลู ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมทุรปราการ 

นายพนิิจ   งาเนียม ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร 
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 2 

จงัหวดัชลบุร ี

http://r02.ldd.go.th  0-3835-1410 

นายสุชล  แกว้เกาะสะบา้ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 081-8986404 

น.ส.กิ่งดาว  ชลธาร หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.วลญัดรรชน ์ เอีย่มวรการ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ 

นายนินนาท  พฒันวงศสุ์นทร ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายฤทธิรงค ์ หลอดกระโทก ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที ่

นางนฤมล  ผ่องอกัษร ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

น.ส.เกษร  จาํปา ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซอ้น 

นางจฬุาลกัษณ ์  แกว้อ่อน ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชลบรุ ี

นายชยัชนะ  บวัชมุ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสระแกว้ 

นายสาคร   เหมอืนตา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิฉะเชงิเทรา 

นายวษิณุ   พมิบาํรุง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิระยอง 

นายเชฏฐรุจ  จนัทรแ์ปลง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิจนัทบรุ ี

นายสมาน   กอ้นศรษีะ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิตราด 

นายวชิยั   ทองขาว ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิปราจนีบรุ ี

   

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา 

http://r03.ldd.go.th  0-4437-1354 

นายชาตชิาย  ประสาระวนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3 086-8559674 

น.ส.ธญัญรตัน ์ เอกอศัดร หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายจริยุทธ ์ คาํขจร ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

น.ส.สยาม  ไชยทพิย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายอดุม  ศรกีนัชยั ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

น.ส.มณฑาทพิย ์ สงวนรกัษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายวรุิธ   คงเมอืง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครราชสมีา 

นายเกรยีงไกร   ไชยโพธิ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิบุรรีมัย ์

นายไลซนัต ์  ตัง้ภมู ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชยัภมู ิ

นางป่ินเพชร  ดลีอ้ม ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุรนิทร ์
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 4 

จงัหวดัอบุลราชธานี 

http://r04.ldd.go.th/homer04  0-4531-2646 

นายศรจิตร   ศรณีรงค ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 4 081-2669520 

น.ส.นุสรา  ทา้วแกว้ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.สุวรรณภา  บญุจงรกัษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายเกรยีงไกร  อิ่มสมโภช ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายสนิธพิงษ ์ เพยีรงูเหลอืม ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นางอมุรา  กลา้หาญ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายพนัมหา  ทองบอ่ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุบลราชธานี 

นายบุญส่ง  ชื่นตา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครพนม 

นายบุญถม   กมุพล ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิรอ้ยเอด็ 

นายคมกรชิ  จนิดามณี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิยโสธร 

น.ส.ปณตพร  คูณพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิศรสีะเกษ 

นายอธวิฒัน ์ สทิธิภญิญาพฒัน ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิมกุดาหาร 

นายสรรเสรญิ  เจรญิศิร ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอาํนาจเจรญิ 

   

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 5 

จงัหวดัขอนแก่น 

http://r05.ldd.go.th  0-4324-6668 

นายสากล   ณ ฤทธิ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 5 081-7804603 

นายศุภากร  รอดเรอืงศกัดิ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นางพรพนา  โพธนิาม ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายชมุพร  ศาสตราวาหะ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายพทิกัษพ์งษ ์ ธรีะวงศ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นางสมพร  โจดโจน ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายเกษมสนัต ์ เกตุแกว้ ผูอ้าํนวยการกลุม่ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ยสด 

นางสุกญัญา   ทวกีจิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิขอนแก่น 

นายสุทธดิล  วงษจ์นัฬา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุดรธานี 

นายชูเกียรติ  คาํโสภา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิมหาสารคาม 

นายอดุลย ์ ศรสุีพรรณ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิหนองคาย 

นายอรรถวุฒ ิ  กรุงแสนเมอืง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกาฬสนิธุ ์

นายกิตติ  ไชยนิมติร ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสกลนคร 

นายไพบูลย ์ จนัทะอุทยั ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิหนองบวัลาํภู 

นายพชัรพล   คาดบวั ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิบงึกาฬ 
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 6 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

http://r06.ldd.go.th 

  

0-5312-1176 

นายถาวร  มชียั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 6 085-6824480 

นางพชัรนิทร ์ ศุขอร่าม หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.จไุรพร  แกว้ทพิย ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

น.ส.วชัรนิทร ์ พลราชม ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายกิตตศิกัดิ์ อศัวเสรรีตัน ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นางวรางคณา  สงวนพงษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายพฒันา  อภญิดา ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนือ 

นายธงชยั  บญุเรอืง ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏบิตักิารโครงการเกษตรวชิญา 

นายวโิรจน ์  บรรเจดิฤทธิ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิเชียงใหม่ 

นายบุญม ัน่   ฉตัรเท ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิแมฮ่่องสอน 

นายสุทธวิธัน ์  นิธสิมบตั ิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํพนู 

นายสุชาติ  เหรียญทอง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง 

   

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 7 

จงัหวดัน่าน 

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

R07.html  

0-54771588 

นายนครนิทร ์  ชมภ ู ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 7 081-8854904 

น.ส.อาภสิญา  รตันะ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นางสุนียร์ตัน ์ โลหะโชต ิ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

-ว่าง-  ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

พลฯ สมคัรเบญจพล     ม ัน่เหมาะ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นายธนา  สมบตัทิฬัห ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายเทวนิทร ์ รวมสุขนิรนัดร ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิน่าน 

นายสนอง  คาํสองส ี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิเชียงราย 

นายดนยั   พรอาํนวยลาภ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิแพร่ 

นายเสถยีร  ธรรมยนื ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพะเยา 
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 8 

จงัหวดัพษิณุโลก 

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

index.html 

 0-5532-1256 

นายพทิโยธร   ไวทยาวฒัน ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 8 081-8862491 

นางพรรทภิา  นอ้มนิล หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายชาญ  คาํใส ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายสุชาติ  ยอดกศุล ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายพทิกัษ ์ โพธิ์ศรี ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

น.ส.กฤษลดา  ประทมุสริิ ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายเอนก  ดพีรมกลุ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพษิณุโลก 

นายสมบูรณ์  ธจินัทร ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิเพชรบูรณ์ 

นายรุ่งศกัดิ์  แสงศิริ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุตรดิตถ ์

นายวญิ�ู  เจก็ชื่น ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิเลย 

นายวลัลพ  พงษร์าศรี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพจิติร 

     

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 9 

จงัหวดันครสวรรค ์

http://r09.ldd.go.th/Y60R09  0-5688-1247 

นายบุญช่วย  ช่วยระดม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 9 092-2798040 

นายสุภาพ  เงนิแจง้ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นางวาสนา  พ่วงแพ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายจตุรงค ์ เพชรสุทธิ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายธวชัชยั  แสงวงัคาํ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นายพชิติ  ราชแบน ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายตระกูล  นามโลมา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครสวรรค ์

นางสาํราญ  แสนศิลา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิตาก 

นายธเนตร   ภู่เจรญิ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกาํแพงเพชร 

นายมานะ  ตน้นา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิอุทยัธานี 

น.ส.มยุร ี  อบสุข ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุโขทยั 

     
 

 

 

 

http://r09.ldd.go.th/Y60R09
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 10 

จงัหวดัราชบรุี 

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

indexhome.php 

 0-3232-0928 

นายอนุวชัร  โพธนิาม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 10 089-8617531 

นางยุพา  แมน้สมทุร หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายทศนศัว ์ รตันแกว้ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายปฏพิล  ผลงาม ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นายถวลิ  หน่อคาํ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นางรุจสิา  บญุประสทิธิ์พร ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายอนุรกัษ ์ บวัคลีค่ลาย ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาวธิกีารฟ้ืนฟูทีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

นายธนชักฤต  กลิน่หวล ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏบิตักิารโครงการจดัการพฒันาทีด่นิ 

ตามพระราชประสงค ์(หนองพลบั – กลดัหลวง) 

น.ส.กฤษณา  ทวิาตร ี ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏบิตักิารจดัการที่ดนิ ชยัพฒันา-แมฟ้่าหลวง 

นายสะอาด  บตุรเลก็ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิราชบรุี 

นายเจษฎา   สาระ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิเพชรบุรี 

นายวนัชยั   วงษา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกาญจนบุรี 

นายสมศกัดิ์   สจัจาพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมทุรสาคร 

นายชาครติ   อนินะระ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิประจวบคีรขีนัธ ์

นางสุพตัรา  บรุีรตัน ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสมทุรสงคราม 

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 11 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

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

นายภญิโญ  สุวรรณชนะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 11 089-5549193 

นางจรีภา  เชญิอกัษร หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

น.ส.บงกชกรณ ์ อาณานุการ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นางเจตณี  บวัเผยีน ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายประดิษฐ ์ วรยศกลุไชย ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นางแฉลม้  พริ้มจรสั ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายจาํเริญ  นาคคง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสุราษฎรธ์านี 

นายอมัพร  พวงพวา ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิระนอง 

น.ส.ยุพาพร  นาควสิยั ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพงังา 

นายคาํนึง  แสงขาํ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินครศรีธรรมราช 

นายวเิชยีร   พรหมทอง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิชุมพร 

นายประสทิธิ์  แสงภกัดี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิกระบี ่
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สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 12 

จงัหวดัสงขลา 

http://r12.ldd.go.th  0-7433-0232 

นายศรศีกัดิ์   ธานี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 12 081-8406879 

นางประไพ  นิตยบูรณ ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 

นายพศุิทธิ์  มกิาศ ผูอ้าํนวยการกลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่ิน 

นายพรพรหม  พรหมเดชะ ผูอ้าํนวยการกลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิ 

นายณฐัพร  สาํราญจิตต ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจเพือ่ทาํแผนที่ 

นายกิตตศิกัดิ์  ประชมุทอง ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ 

นายวรีะพจน ์ เรอืงม ี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสงขลา 

นายปรชีา   เจย้ทองศรี ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิปตัตานี 

นายวโิรจน ์  ชูช่วย ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิพทัลุง 

-ว่าง-  ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิตรงั 

นายอทิธศิกัดิ์   ขนุทอง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิสตูล 

นายอาทติย ์  ภมูหิงึษ ์ ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิยะลา 

นายนรา   สุขไชย ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นินราธวิาส 

นางสายหยุด  เพช็รสุข ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทอง 
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รายงานผลการดําเนินงานของกรมพฒันาที่ดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลสาํเร็จคิดเป็นรอ้ยละ 98.50 ของ

เป้าหมาย จาํแนกเป็น แผนงานบุคลากรภาครฐั มีผลสาํเร็จคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของเป้าหมาย แผนงานพื้นฐาน 

มผีลสาํเร็จคิดเป็นรอ้ยละ 99.40 ของเป้าหมาย แผนงานยุทธศาสตร ์มผีลสาํเร็จคิดเป็นรอ้ยละ 95.75 ของเป้าหมาย 

และแผนงานบูรณาการ มผีลสาํเรจ็คิดเป็นรอ้ยละ 98.84 ของเป้าหมาย 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการรายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครฐั 

ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย 

2. แผนงานพื้ นฐาน มีจาํนวน 3 ผลผลิต ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 99.40 ของเป้าหมาย

ประกอบดว้ย ผลผลิตที่ 1 ฐานขอ้มูลทรพัยากรดินไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา ดาํเนินการตามเป้าหมาย 3,000,000 ไร่ 

มผีลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดิน 

ดาํเนินการได ้552,074 ราย มผีลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 100.0003 ของเป้าหมาย สาํหรบั ผลผลิตที่ 3 ทรพัยากรดิน

และนํา้ไดร้บัการพฒันา ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 98.20 ของเป้าหมาย (กิจกรรมหลกัการพฒันาดินในพื้นที่เฉพาะ 

การจดัระบบอนุรกัษด์ินและนํา้ งานก่อสรา้งระบบเก็บกกัและระบายนํา้ในพื้นที่ทุ่งหมาหิว สถานีพฒันาที่ดินอุบลราชธานี 

ดาํเนินงานไม่แลว้เสร็จ 1,400 ไร่ และกิจกรรมบาํรุงรกัษาระบบอนุรกัษด์ินและนํา้ พื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไห ้สาํนกัวศิวกรรม 

เพือ่การพฒันาทีด่นิดาํเนินงานไม่แลว้เสร็จ 13,984 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี)  

3. แผนงานยุทธศาสตร ์ม ี3 แผนงาน จาํนวน 12 โครงการ ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 95.75 ของ

เป้าหมาย ประกอบดว้ย 

3.1 แผนงานยุทธศาสตรเ์กษตรสรา้งมูลค่า มีจาํนวน 9 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการระบบ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 100.22 ของเป้าหมาย สาํหรบัโครงการบริหารจดัการ 

การผลติสินคา้เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) โครงการธนาคารสินคา้เกษตร โครงการ

พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน โครงการก่อสรา้งแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการบริหารจดัการดินและนํ้า 

เขตพฒันาที่ดินลุ่มนํา้ โครงการพฒันาส่งเสริมการผลติและการใชส้ารอินทรียช์ีวภาพเพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลติพชื โครงการ

บริหารจดัการทรพัยากรดินระดบัตาํบล ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของเป้าหมาย ในส่วนของโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนท์ี่ดินในพื้นที่ดินปญัหา ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 93.81 ของเป้าหมาย (กิจกรรมหลกั

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพพื้นทีทุ่่งรงัสติ การจดัทาํระบบอนุรกัษด์ินและนํา้ สถานีพฒันาที่ดินนครนายกดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 

850 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี)  
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3.2 แผนงานยุทธศาสตรด์ ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มี 2 โครงการ 

ประกอบดว้ย โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ผลการดาํเนินงาน 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย (บางพื้นที่ดาํเนินการเกินเป้าหมาย และโครงการเกษตรรวมใจ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

การจดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ สถานีพฒันาทีด่นินครนายก ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 448 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี) 

3.3 แผนงานยุทธศาสตรก์ารสรา้งการเติบโตอย่างย ัง่ยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ม ี1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอินทรียเ์พื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ผลการดาํเนินงาน คิด

เป็นรอ้ยละ 87.92 ของเป้าหมาย (เน่ืองจากแนวทางการอนุมตัิจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่งผลใหไ้ดร้บัการจดัสรรงบประมาณล่าชา้ไม่สอดคลอ้งกบัฤดูกาลไถกลบเกษตรกรทาํการเกษตรในพื้นที่แลว้)  

4. แผนงานบูรณาการ ม ี4 แผนงาน จาํนวน 12 โครงการ ผลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 98.84 ของ

เป้าหมาย ประกอบดว้ย  

4.1 แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มจีาํนวน 1 โครงการ คือ 

โครงการม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดาํเนินการครบตามเป้าหมาย จาํนวน 9,700 ไร่ มผีลการดาํเนินงาน

คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

4.2 แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีจาํนวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย 

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้เกษตร ดาํเนินการครบตามเป้าหมาย จาํนวน 882 ศูนย ์โครงการ

สรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร ดาํเนินการครบตามเป้าหมาย 750 ราย และโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร ดาํเนินการครบตามเป้าหมาย 4,000 ราย มผีลการดาํเนินงานคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ของเป้าหมาย 

4.3 แผนงานบูรณาการบริหารจดัการน้ําท ั้งระบบ มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการป้องกนั 

การชะลา้งพงัทลายของดิน และฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์ินและนํา้ ดาํเนินการครบตามเป้าหมาย 5 แห่ง 

มผีลการดาํเนินงานคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย 

4.4 แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค มจีาํนวน 7 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการพฒันา

และส่งเสริมการผลติสินคา้เกษตร ดาํเนินการได ้1,208.72 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 100.73 ของเป้าหมาย สาํหรบัโครงการพฒันา

อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

การเกษตร โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร โครงการพฒันาการผลติและการคา้ไมผ้ลภาคตะวนัออก ใหเ้ป็นศูนยผ์ลไม ้

เมืองรอ้นแห่งเอเชีย ดําเนินการครบตามเป้าหมาย 2,000 ไร่ และ 2,200 ไร่ ตามลาํดบั มีผลการดําเนินงานคิดเป็น 

รอ้ยละ 100.00  ของเป้าหมาย ในส่วนของโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั ดาํเนินการได ้3,080 ไร่ มผีลการดาํเนินงาน 

คิดเป็นรอ้ยละ 87.20 ของเป้าหมาย เน่ืองจากมีเกษตรกรสนใจเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 3,080 ไร่ (เป้าหมาย 5,000 ไร่) 

ดาํเนินการครบรอ้ยละ 100.00 ตามคําขอของเกษตรกร ที่เหลือส่งคืนงบประมาณ และโครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิต 
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ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหม้าตรฐานสู่เกษตรอินทรีย ์ดาํเนินการได ้4,574.60 ไร่ มผีลการดาํเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 79.44 

ของเป้าหมาย 5,000 ไร่ ส่วนทีเ่หลอืคาดว่าจะแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้ลว้ 

ตารางแสดงผลสาํเรจ็ผลการดําเนินงานของกรมพฒันาที่ดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน พ.ร.บ. ผล รอ้ยละ 

แผนงานบคุลากรภาครฐั 100.00 

1. โครงการ รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 100.00 

- พฒันาดา้นการเกษตร อตัรา 3,262 3,262 100.00 

แผนงานพื้นฐาน 99.40 

1. ผลผลติที ่1 ฐานขอ้มลูทรพัยากรทีด่นิไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 100.00 

- ปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรพัยากรดนิ ไร่ 30,000,000 30,000,000 100.00 

- ปรบัปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ ระบบ 1 1 100.00 

2. ผลผลติที ่2 เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาทีด่นิ 100.00 

- คลนิิกเกษตรเคลือ่นที ่ ราย 480,000 480,000 100.00 

- การพฒันาหมอดนิอาสา ราย 72,072 72,074 100.00 

- ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ แห่ง 1,600 1,600 100.00 

3. ผลผลติที ่3 ทรพัยากรทีด่นิและนํา้ไดร้บัการพฒันา 98.20 

- ปรบัปรุงคุณภาพดนิ ไร่ 67,628 67,678 100.07 

- ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ ไร่ 953,800 954,153 100.04 

- การพฒันาทีด่นิพื้นทีเ่ฉพาะ ไร่ 14,929 13,572.531/   90.91 

- ส่งเสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร ไร่ 968,500 968,500 100.00 

- การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น ไร่ 12,000 12,000 100.00 

แผนงานยทุธศาสตร ์ 95.75 

แผนงานยทุธศาสตรเ์กษตรสรา้งมูลคา่ 99.34 

1. โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่     

- พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 74,500 74,667 100.22 

2. โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตร

เพือ่การบรหิารจดัการเชงิรุก (Agri-Map) 

   100.00 

- การจดัทาํฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกจิ ชนิดพชื 5 5 100.00 

- พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่น 

การผลติในพื้นทีไ่ม่เหมาะสมตาม Agri - Map 

ไร่ 90,000 90,000 100.00 

3. โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร     

- ธนาคารปุ๋ยอนิทรยี ์ แห่ง 77 77 100.00 

หมายเหต ุ: 1/  สาํนกัวศิวกรรมเพือ่การพฒันาทีด่นิ กิจกรรมบาํรุงรกัษาระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ พื้นทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 

13,984 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี และสถานีพฒันาทีด่นิอบุลราชธานี กิจกรรมจดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ งานก่อสรา้งระบบ

เก็บกกัและระบายนํา้ในพื้นทีทุ่่งหมาหวิ ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 1,400 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี  
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน พ.ร.บ. ผล รอ้ยละ 

แผนงานยทุธศาสตรเ์กษตรสรา้งมูลคา่ (ต่อ)  

4. โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 100.00 

- ส่งเสรมิเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรียด์ว้ยระบบการรบัรอง

แบบมส่ีวนร่วม 

ไร่ 8,250 8,250 100.00 

- สนบัสนุนงานพฒันาทีด่นิเพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ราย 10,000 10,000 100.00 

5. โครงการก่อสรา้งแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน     

- การก่อสรา้งแหล่งนํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 40,000 40,000 100.00 

6. โครงการบรหิารจดัการดนิและนํา้เขตพฒันาทีด่นิลุม่นํา้     

- การอนุรกัษพ์ฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ขตพฒันาทีด่นิลุม่นํา้ แห่ง 12 12 100.00 

7. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพื้นทีด่นิปญัหา    93.81 

- พฒันาและแกไ้ขปญัหาการแพร่กระจายดนิเค็ม ไร่ 33,100 33,100 100.00 

- พฒันาและเพิม่ศกัยภาพพื้นทีทุ่่งรงัสติ ไร่ 4,000 3,1502/ 78.75 

- เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเกษตรกรรมในพื้นที ่

ทุ่งมหาราช 

ไร่ 2,600 2,670 102.67 

8. โครงการพฒันาส่งเสรมิการผลติและการใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพ 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติพชื 

    

- พฒันาและส่งเสรมิการใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพ ไร่ 250,000 250,000            100.00 

9. โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิระดบัตาํบล     

- การบริหารจดัการทรพัยากรดนิระดบัตาํบล ตาํบล 154 154 100.00 

แผนงานยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 100.00 

10. โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง     

- การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง ไร่ 9,900 9,900 100.00 

11. โครงการส่งเสรมิการดาํเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ      

- ส่งเสรมิการดาํเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ไร่ 101,414 101,414 100.00 

แผนงานยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยืนบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 87.92 

12. โครงการส่งเสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรยีเ์พือ่ลด 

การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

    

- ส่งเสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรยีเ์พือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจก 

ไร่ 60,000 52,7513/ 87.92 

หมายเหต ุ:  2/  สถานพีฒันาทีด่นินครนายก ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 850 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี  

3/  แนวทางการอนุมตัจิดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทาํใหไ้ดร้บัจดัสรรงบประมาณลา่ชา้ไม่สอดคลอ้ง  

กบัฤดูกาลไถกลบเศษวสัดุทางการเกษตร ส่งผลใหบ้างพื้นทีไ่ม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน พ.ร.บ. ผล รอ้ยละ 

แผนงานบูรณาการ 98.84 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต ้ 100.00 

1. โครงการม ัง่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้     

- ส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไร่ 9,700 9,700 100.00 

แผนงานบูรณาพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 100.00 

2. โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ 

ของเกษตรกร 

    

- พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีจ่ดัการปญัหาทีด่นิทาํกนิ ราย 4,000 4,000 100.00 

3. โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร     

- พฒันาเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิในศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 

ศูนย ์ 882 882 100.00 

4. โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร     

- การพฒันาทีด่นิเพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติในเกษตรแผนใหม่ ราย 750 750 100.00 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการน้ําท ัง้ระบบ 100.00 

5. โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพื้นที่

เกษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ 

    

- ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรม

ดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ 

แห่ง 5 5 100.00 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 95.34 

6. โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติยางพารา 

และปาลม์นํา้มนัอย่างครบวงจร 

    

- พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีป่ลูกปาลม์นํา้มนัภาคใต ้ ไร่ 2,000 2,000 100.00 

7. โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตร     

- จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้เพือ่การปลูกพชืผสมผสานในพื้นที่

สวนยางพารา และสวนปาลม์นํา้มนั 

ไร่ 1,200 1,208.72 100.73 

8. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่าผลผลติ

การเกษตร 

ไร่ 2,200 2,200 100.00 

- พฒันาพื้นทีน่ารา้งเพือ่ปลูกพชืเกษตรผสมผสาน ไร่ 1,200 1,200 100.00 

- พฒันาคุณภาพดนิในการทาํเกษตรผสมผสานในพื้นทีภ่าคใต ้

ชายแดน 

ไร่ 1,000 1,000 100.00 

9. โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร     

- พฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วลุม่นํา้เจา้พระยา-แม่กลอง ไร่ 4,500 4,500 100.00 
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน พ.ร.บ. ผล รอ้ยละ 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค (ต่อ)     

10. โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั    87.20 

- พฒันาระบบการผลติขา้วปลอดภยัยกระดบัสู่ขา้วครบวงจร ราย 5,000 3,0804/ 61.60 

- พฒันาระบบการผลติพชืผกัปลอดภยัยกระดบัสู่พชืผกั

อนิทรยีค์รบวงจร 

ไร่ 600 600 100.00 

- เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไมผ้ลคุณภาพครบวงจร ไร่ 1,200 1,200 100.00 

11. โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

   79.44 

- เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ ไร่ 7,770 4,574.605/ 58.88 

-การพฒันาคุณภาพดนิพื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ ไร่ 10,000 10,000 100.00 

12. โครงการพฒันาการผลติและการคา้ไมผ้ลภาคตะวนัออก ใหเ้ป็น

ศูนยผ์ลไมเ้มอืงรอ้นแห่งเอเชยี 

ไร่ 2,200 2,200 100.00 

- ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ลดตน้ทนุและเพิม่ผลผลติ ไร่ 1,400 1,400 100.00 

- พฒันาฐานขอ้มลูและเพิม่ประสทิธภิาพของปจัจยัพื้นฐาน 

เพือ่การผลติ 

แปลง 80 80 100.00 

- พฒันาประสทิธภิาพการผลติไมผ้ลคุณภาพ ไร่ 800 800 100.00 

หมายเหต ุ:  4/ เป้าหมายตามแผน 5,000 ไร่ แต่มเีกษตรกรสนใจเขา้ร่วมโครงการ ฯ 3,080 ไร่ ดาํเนินการครบ รอ้ยละ 100  

ตามความตอ้งการของเกษตรกร ทีเ่หลอืส่งคนืงบประมาณ 

5/ สถานพีฒันาทีด่นิสุรนิทรด์าํเนินการไม่สาํเร็จ 655 ไร่ สถานีพฒันาทีด่นิรอ้ยเอด็ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 2,040 ไร่ 

และสถานีพฒันาทีด่นิยโสธรดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 500 ไร่ ดาํเนินการกนัเงนิเหลือ่มปี 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 



ffff 
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  โครงการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

 

โครงการบริหารจ ัดการพื้ นที่เกษตรกรรมเป็นโครงการ

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชท้ี่ดินเกษตรกรรมใหต้รงกบัศกัยภาพ

ของที่ดิน โดยปัจจุบนัที่ดินบริเวณใดปลูกพืชเหมาะสมอยู่แลว้ 

จะส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดตน้ทุน 

การผลติ แต่หากบริเวณใดปลูกพชืไม่เหมาะสมกบัศกัยภาพของที่ดิน

ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงขึ้น ไดผ้ลผลติตํา่เสี่ยงต่อความเสียหายจาก 

ภยัธรรมชาติ หรือราคาผลผลติตกตํา่ตลอด จะส่งเสริม สนบัสนุน จูงใจ

ใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นการผลติเป็นพชืหรือกิจกรรมเกษตรชนิดใหม่

ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของที่ดินและตลาด ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน จดัทาํขอ้มูล 

เขตความเหมาะสมของที่ดินสาํหรบัพชืเศรษฐกจิชนิดต่าง ๆ ใหข้อ้มลู

ทางเลอืกในการปรบัเปลี่ยนเป็นพชืชนิดใหม่ที่เหมาะสม โดยเผยแพร่

ขอ้มลูผ่านแอพพลเิคช ัน่ Agri-Map online และ Agri-Map mobile สถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดัต่าง ๆ จะนาํขอ้มลูน้ีไป

จดัทาํเป็นแผนปฏบิตั ิโดยร่วมกบัเกษตรกรทาํการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นที่ต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2564 กรมพ ัฒนาที่ดิน ไดด้ํา เ นินการปร ับเปลี่ยนการผลิตในพื้ นที่ ไม่ เหมาะสม 

ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการปร ับเปลี่ยนพื้ นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วเป็นทําเกษตรผสมผสาน ใน 50 จ ังหว ัด 

รวมพื้นที่ 93,297 ไร่ มเีกษตรกรไดร้บัประโยชน์ 5,992 ราย โดยโครงการน้ีมีผลการดาํเนินงานตัง้แต่ปีงบประมาณ 

2559 เป็นตน้มา รวมพื้นทีด่าํเนินการแลว้ 395,717 ไร่ เกษตรกรไดร้บัประโยชน ์53,584 ราย  

ผลสาํเร็จของโครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม ทาํใหเ้กิดการใชท้ี่ดินอย่างคุม้ค่า ในรูปแบบเกษตร

ผสมผสาน เกษตรกรไดร้บัการปรบัที่ดินโดยรฐัสนับสนุนทุน ไดร้บัองค์ความรูใ้หม่ มีนํา้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

มนีํา้สาํรอง เกษตรกรสามารถทาํกิจกรรมการเกษตรหลากหลายขึ้น เกษตรกรมรีายไดม้ากขึ้น มคีวามรกัและภาคภูมใิจ 

ในทีด่นิตนเอง เจา้หนา้ทีก่รมพฒันาทีด่นิภาคภมูใิจในผลงานที่เป็นรูปธรรม 
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  แนวทางการสง่เสรมิการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอ้มูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) 

 

กอ ง น โ ยบ าย แล ะแผนก า ร ใ ช ้ที่ ดิ น 

ไดด้ําเนินการรวบรวมขอ้มูลและจ ัดทําเอกสาร  

แนวทางการ ส่ ง เสริมการ เกษตรที่ เ หมาะสม 

โดยการสงัเคราะหข์อ้มูลจากแผนที่เกษตรเชิงรุก 

หรือ Agri-Map Online ขอ้มูลที่นํามาวิเคราะห์

ไดแ้ก่ขอ้มูล สภาพพื้ นที่  ชนิดดิน ความอุดม

สมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ปริมาณฝน ภูมอิากาศ 

เขตชลประทาน ขอ้มูลความตอ้งการของพืช ที่ต ัง้

โรงงานหรือแหล่งรบัซื้อ ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการผลติสนิคา้สาํหรบัพชืนัน้ และหากเกษตรประสงคจ์ะปลูกเพิ่มเติม

ควรปลูกบริเวณใด เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละจงัหวดั 

โดยสามารถดาวน์ โหลด เอกสา รได ้ที่  เ ว็บ ไซต์กรมพ ัฒนาที่ ดิน  หรือผ่ านลิงค์ http://www.ldd.go.th/ 

Agri-Map/Index.html  

เอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานขอ้มลูแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) จงัหวดัสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ตาํบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม ่

โครงการเกษตรอินทรีย ์โครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรที่สาํคญั(Zoning by Agri-Map) 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็นตน้ และยงัเป็นขอ้มูลกลาง 

ในการปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 โครงการศึกษาและจดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศพชืบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์(GI) ของประเทศไทย 

 

โครงการศึกษาและจ ัดทําฐานขอ้มูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ 

ทางภูมศิาสตร ์(GI) ของประเทศไทยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปจัจยัทาง

กายภาพที่เป็นตวักําหนดความโดดเด่นของพืช GI ชนิดต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย เพื่อคุม้ครองทรพัยากรดินที่เหมาะสมสาํหรบัพืชบ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตร ์และส่งเสริมการปรบัปรุงบาํรุงดินใหม้สีภาพเหมาะสมต่อพืช

ดงักลา่ว และเพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการขยายผลแผนพฒันาพชืบ่งชี้

ทางภูมศิาสตรใ์นอนาคตแบบบูรณาการ เพื่อใหฐ้านขอ้มูลสารสนเทศพืช 

GI ของประเทศไทย มคีวามถกูตอ้งและเป็นปจัจุบนั สามารถใชส้นบัสนุน

การตดัสนิใจในการพฒันาและส่งเสริมพชื GI ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่

ทางดา้นกายภาพ เป็นการคุม้ครองทรพัยากรดินที่เหมาะสมสาํหรบัพืช

บง่ชี้ทางภูมศิาสตร ์และส่งเสริมการปรบัปรุงบาํรุงดินใหม้สีภาพเหมาะสม



สว่นที่ 3 ผลงานโดดเด่น 31 
 

ต่อพชืดงักล่าว เพื่อรกัษาคุณภาพของผลผลติพชื GI ใหค้งที่ ไดม้าตรฐานการผลติ อนัจะส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายได ้

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการไดร้บัปริมาณผลผลติต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยใชป้จัจยัการผลติอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ

ของที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจดัการพื้นที่ชุ่มนํา้ กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน จึงจดัทาํโครงการศึกษาและจดัทาํ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศพชืบง่ชี้ทางภมูศิาสตร ์(GI) ของประเทศไทยขึ้น 

ข ัน้ตอนและวธิกีารดาํเนินการ 

1. การรวบรวมขอ้มลูท ัว่ไป 

2. การนาํเขา้และวเิคราะหข์อ้มูลท ัง้ขอ้มลูเชิงพื้นที่และขอ้มลูเชิงอรรถาธิบาย เพื่อจดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศ

พชื GI โครงการศึกษาและจดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศพชืบง่ชี้ทางภมูศิาสตรข์องประเทศไทย 48 ชนิด ประกอบดว้ย 

1) ขา้ว 6 รายการ ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรมัย ์ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ขา้วกํา่ลา้นนา  

ขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้ขา้วเหลอืงปะทวิชมุพร และขา้วไร่ดอกขา่พงังา 

2) ผกั/ผลไม ้42 รายการ ไดแ้ก่ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ พริกบางชา้ง ทุเรียนปราจีน 

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนสาลกิาพงังา ทุเรียนในวงระนอง มะพรา้วนํา้หอมราชบุรี มะพรา้วเกาะพะงนั มะพรา้ว

ทบัสะแก มะพรา้วนํา้หอมบา้นแพว้ มะพรา้วนํา้หอมบางคลา้ สบัปะรดภูแลเชียงราย สบัปะรดนางแล สบัปะรดหว้ยมุ่น 

สบัปะรดภูเก็ต สบัปะรดบา้นคา สบัปะรดทองระยอง สบัปะรดตราดสีทอง สบัปะรดท่าอุเทน สบัปะรดศรีราชา 

กลว้ยไข่กาํแพงเพชร กลว้ยเล็บมือนางชุมพร สม้โอทองดีบา้นแท่น สม้โอทบัทิมสยามปากพนงั สม้โอขาวแตงกวา

ชยันาท สม้โอนครชยัศร ีสม้โอขาวใหญ่สมทุรสงคราม ลาํไยเบี้ยวเขยีวลาํพูน ลาํไยพวงทองบา้นแพว้ เงาะโรงเรียนนาสาร 

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ลิ้นจี่ค่อมสมทุรสงคราม ลิ้นจี่นครพนม มะขามหวานเพชรบูรณ์ มะยงชิดนครนายก มะปรางหวาน

นครนายก ละมดุบา้นใหม ่มะมว่งนํา้ดอกไมส้ทีองบางคลา้ ชมพู่เพชร มะนาวเพชรบรุ ีและกระทอ้นตะลุง 

3. จดัทาํรายงานและแผนที ่

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั  

1. สามารถคุม้ครองทรพัยากรดินที่เหมาะสมสาํหรบัพชืบ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์พรอ้มท ัง้ส่งเสริมการปรบัปรุงบาํรุงดนิ

ใหม้สีภาพเหมาะสมต่อพชืดงักลา่วตลอดไป 

2. ฐานขอ้มูลพืช GI สามารถใชส้นบัสนุนงานโครงการแผนการใชท้ี่ดินระดบัตาํบล และงานวิจยัอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 

3. สามารถใชข้อ้มูลจากโครงการศึกษาและจดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศพชืบ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(GI) ของประเทศไทย

เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการพฒันาและส่งเสริมพืช GI ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่ทางดา้นกายภาพ และใชเ้ป็น

กรอบแนวทางในการขยายผลแผนพฒันาพชืบง่ชี้ทางภมูศิาสตรใ์นอนาคตแบบบูรณาการ 
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  การปรบัปรุงฐานขอ้มูลแผนที่พื้นที่น้ําท่วมซํ้าซาก 

 

ในปีงบประมาณ 2564 ไดด้าํเนินการปรบัปรุงแผนที่พื้นที่

นํา้ท่วมซํา้ซาก เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางนโยบายการพฒันา

พื้นที่การเกษตรและแนวทางการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเชิงพื้นที่ โดยได ้

ดาํเนินการในพื้นที่เป้าหมายภาคเหนือ 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั

กาํแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลาํพูน ลาํปาง 

นครสวรรค ์น่าน พะเยา แพร่ พจิิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั 

อุตรดิตถ์ และอุทยัธานี ซึ่งไดม้ีการวิเคราะห์และสํารวจพื้ นที่

ภาคสนามเพือ่สุ่มเกบ็ขอ้มลูจากเกษตรกรที่ในพื้นที่ พรอ้มท ัง้นาํเขา้ขอ้มลูและปรบัแกไ้ขขอ้มลูใหม้คีวามถูกตอ้ง ซึ่งจาก

การวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ภาคเหนือมพีื้นที่นํา้ท่วมซํา้ซากท ัง้หมด 9,866,137 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 3.07 ของพื้นที่

ประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในจงัหวดันครสวรรค ์มพีื้นที่ 2,070,477 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพิจิตร มพีื้นที ่

1,373,945 ไร่ และจงัหวดัพษิณุโลก มพีื้นที ่1,136,907 ไร่ โดยไดจ้าํแนกการเกิดนํา้ท่วมซํา้ซาก ตามระดบัความรุนแรง

ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

ระดบัที ่1 พื้นทีน่ํา้ท่วมซํา้ซากเป็นประจาํ มนีํา้ท่วมขงัมากกว่า 8 ครัง้ในรอบ 10 ปีมพีื้นที ่441,688 ไร่ 

ระดบัที ่2 พื้นทีน่ํา้ท่วมซํา้ซากบอ่ยมนีํา้ท่วมขงั 4 - 7 ครัง้ในรอบ 10 ปี มพีื้นที ่1,209,394 ไร่ 

ระดบัที ่3 พื้นทีน่ํา้ท่วมซํา้ซากเป็นคร ัง้คราวมนีํา้ท่วมขงัไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มพีื้นที ่8,215,055 ไร่ 

จากการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเ้กิด 

นํา้ท่วมบ่อยคร ัง้และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดงันัน้การนาํเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เช่น ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

การสาํรวจขอ้มูลระยะไกล และการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร ์มาปรบัปรุงแผนที่พื้นที่นํา้ท่วมซํา้ซาก จึงทาํให ้

ฐานขอ้มลูดงักลา่วมคีวามเป็นปจัจบุนั และมคีวามถกูตอ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหา

นํา้ท่วมซํา้ซาก การวางแผนการเพาะปลูกก่อนการทาํการเกษตร ใหม้คีวามเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และตามสถานการณ์

ที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนพฒันาบริหารจดัการพื้นที่เสี่ยงอุทกภยั เช่น การสรา้งแหล่งนํา้ในไร่นา (Farm pond) ซึ่งจะ

ช่วยป้องกนั ลดผลกระทบความสูญเสยี และความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทาํการเกษตรในพื้นทีน่ํา้ท่วมซํา้ซากต่อไปได ้
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  พด.13 ไมคอรไ์รซาสาํหรบัขา้วโพด 

 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพฒันาที่ดิน ไดม้ีการวิจยัการพฒันาเชื้ อรา 

อาบสัคูลารไ์มคอรไ์รซาเป็นผลติภณัฑจ์ุลนิทรียส์าํหรบัพชืเศรษฐกจิ ดาํเนินการโดยคดัเลอืก

เชื้อราอาบสัคูลารไ์มคอรไ์รซาทีม่ปีระสทิธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพชื และใน

ปีงบประมาณ 2564 จึงนํามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑจ์ุลินทรียช์นิดใหม่ ใชช้ื่อว่า “พด.13 

ไมคอรไ์รซาสาํหรบัขา้วโพด” เป็นผลิตภณัฑรู์ปแบบผงแหง้ บรรจุซองขนาด 100 กรมั 

ประกอบดว้ย ราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา 2 สายพนัธุ ์ ไดแ้ก่ Glomus sp. และ Acaulospora sp. ช่วยส่งเสริม 

การเจริญเติบโตของขา้วโพด และแบคทีเรีย 2 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azotobacter 

chroococcum และแบคทเีรยีผลติฮอรโ์มนพชื Bacillus sp. ช่วยใหไ้มคอรไ์รซาเขา้อยู่อาศยัในรากไดเ้พิม่ขึ้น 

เชื้อราไมคอรไ์รซา เป็นราทีอ่าศยัอยู่ร่วมกบัรากพชืโดยมคีวามสมัพนัธแ์บบเอื้อประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั 

เชื้ อราจะสรา้งเสน้ใยเจริญรอบราก แลว้เขา้ไประหว่าง

เซลลร์ากพืช โดยมกีารสรา้งโครงสรา้งพิเศษ ช่วยดูดซบั

ธาตุอ าหารที่ เ ป็นประ โยชน์ ส่ ง ต่อให ก้ ับพืช  สร ้า ง 

ความทนทานใหก้ ับพืชและเพิ่มผลผลิตพืชในสภาพ 

พื้นที่ดินมปีญัหา เช่น ดินกรด และดินเค็ม ทนต่อสภาพ

ความแหง้แลง้ พษิของโลหะหนกั รวมท ัง้ลดการเขา้ทาํลาย ของเชื้อโรคในดิน นอกจากน้ียงัช่วยปรบัปรุงโครงสรา้งของ

ดนิโดยเสน้ใยของเชื้อราจะสรา้งสารกลูมาลนิ ช่วยทาํใหเ้กดิการจบัตวักนัของอนุภาคดินทาํใหเ้กดิเมด็ดิน  

การนําผลิตภณัฑจ์ุลินทรีย ์พด.13 ไมคอรไ์รซาสาํหรบัขา้วโพดไปใช ้โดยนําไปเพิ่มปริมาณสปอรใ์นพืชอาศยั เช่น 

ขา้วโพด หรือขา้วฟ่าง เป็นเวลา 60 วนั เพื่อเป็นหวัเชื้อสาํหรบัปลูกขา้วโพด โดยใชห้วัเชื้อ พด.13 ไมคอรไ์รซาที่ขยาย

เชื้อไว ้ในอตัรา 20 กิโลกรมัต่อไร่ ผสมปุ๋ ยหมกั 70 กิโลกรมั คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั โดยแบ่งใส่ 2 ชอ้นชา (10 กรมั) 

รองกน้หลุม พรอ้มหยอดเมลด็ขา้วโพดตาม  

การใช ้พด.13 ไมคอรไ์รซาสาํหรบัขา้วโพด มปีระโยชนโ์ดยจะช่วยใหข้า้วโพดดูดซบัฟอสฟอรสัเพิ่มขึ้น 20 - 30 

เปอรเ์ซน็ต ์ลดการใชปุ้๋ยเคม ี25 - 50 เปอรเ์ซน็ต ์และเพิ่มผลผลติขา้วโพด 10 - 20 เปอรเ์ซน็ต ์และในปีงบประมาณ 2564 

ไดผ้ลติ พด.13 ไมคอรไ์รซาสาํหรบัขา้วโพด จาํนวน 75,500 ซอง ส่งเสรมิในพื้นทีป่ลูกขา้วโพด 75,500 ไร่ 
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  e-Service ตรวจสอบดินเพือ่การเกษตรของกรมพฒันาที่ดิน 

 

กรมพฒันาที่ดิน ใหบ้ริการวเิคราะหด์ินต ัง้แต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึงปจัจุบนั ในยุคเริ่มตน้ (พ.ศ. 2533 - 2543) 

การใหบ้รกิารวเิคราะหด์นิภายใตช้ื่อ "กองวเิคราะหด์นิ" มรูีปแบบการใหบ้ริการ คือ ผูข้อรบับริการตอ้งเดินทางมาติดต่อ

ขอรบับริการและขอรบัผลวเิคราะห ์ณ หน่วยงาน ดว้ยตนเอง ก่อใหเ้กิดปญัหาดา้นความไม่สะดวก และการใหบ้ริการ

ไม่ท ัว่ถึงตามความตอ้งการของผูข้อรบับริการ โดยเฉพาะเกษตรกร กรมพฒันาที่ดินจึงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ 

มาอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2553 กรมพฒันาที่ดินไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการดว้ยการนาํเขา้ขอ้มูลแบบออนไลน ์

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ "สาํนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ" ผูข้อรบับรกิารสามารถเดินทางมาติดต่อขอรบับริการ 

และส่งตวัอย่างดินเพื่อวิเคราะหเ์พียงคร ัง้เดียว โดยแจง้ความจาํนงค์ขอรบัผลวิเคราะหท์างไปรษณีย ์ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2563 ภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565" สาํนกัวทิยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาที่ดิน" 

ไดพ้ฒันาระบบการใหบ้ริการวเิคราะหด์ินเป็นรูปแบบดิจิทลั 

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจดัการภาครฐัแบบใหม่

ของกรมพฒันาที่ดิน ภายใตห้ลกัการ 4 ท. (ที่เดียว ทนัใด 

ท ัว่ไทย ทุกเวลา) เพื่อปรบัปรุงการใหบ้ริการวิเคราะหด์ิน

เพื่ อ ก า ร เกษตร  ผ่ า นแพลตฟอร์มอิ เ ล็กทรอ นิกส ์

(e-Service) ที่สามารถใหบ้ริการแก่เกษตรกรท ัว่ ไทย 

ครอบคลุมพื้นที ่77 จงัหวดั 

 

 

 

e-Service ตรวจสอบดินเพือ่การเกษตร ทาํงานอย่างไร ใครไดป้ระโยชน ์

e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร คือ 

การบริการวิเคราะหด์ินผ่านช่องทางออนไลนแ์บบ Single 

Window จุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) เป็น

การเพิ่มช่องทางใหก้บัเกษตรกรในการติดต่อขอรบับริการ

วเิคราะหด์นิ แทนการเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงาน รวมถงึ

ช่วยลดช่องว่างและความเหลือ่มล ํา้ในการเขา้ถงึการบริการ

วิเคราะห์ดินในพื้ นที่ ห่างไกล ช่วยใหเ้กษตรกรไดร้ ับ 

ผลวิเคราะหด์ินทนัต่อฤดูการเพาะปลูก สามารถวางแผน 

การจดัการดินและปจัจยัการผลิตไดท้นัต่อสถานการณ์ การจะเป็น e-Service ไดน้ัน้ จะตอ้งปรบัปรุงกระบวนงาน

ท ัง้หมด นาํเอาองคป์ระกอบทีจ่าํเป็นของการใหบ้รกิารแบบดิจิทลัมารวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหก้ารบริการสะดวก เขา้ถงึง่าย 

มคีวามน่าเชื่อถอื และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูข้อรบับรกิาร   
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ระบบ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคไดอ้ย่างเด่นช ัด ด ังแสดงในกราฟที่ 1  

ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เป็นช่วงเริ่มตน้ของการพฒันาระบบ  

e-Service ระบบการใหบ้ริการส่วนกลางและส่วนภูมภิาคยงัไม่

เชื่อมต่อกนั จํานวนผูข้อรบับริการและจํานวนตวัอย่างที่ส่ง

วเิคราะหม์อีตัราเพิ่มขึ้นเพยีงเลก็นอ้ย เน่ืองจากเป็นการบนัทึก

สถิติเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางในปี พ.ศ. 2565 ระบบ  

e-Service ได ้ร ับการพ ัฒนาอย่ างสม บู รณ์ เชื่ อม ต่อก ัน 

ทัง้ประเทศ ท ัง้ระบบการขอรบับริการ การรายงานผลวิเคราะห ์

และการชําระค่าบริการตรวจสอบดินแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-payment) ส่งผลใหจ้ ํานวนผู ข้อร ับบริการและจํานวน

ตวัอย่างทีส่่งวเิคราะหม์อีตัราเพิม่สูงขึ้นกว่า 3 เท่า 

การสรา้งนวตักรรมการใหบ้ริการแบบ e-Service ของสาํนกัวิทยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาที่ดิน ดาํเนินการ 

ตามแผนพฒันาหน่วยงานดิจิทลั ทาํใหส้าํนกัวิทยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาที่ดิน กา้วสู่การเป็นหน่วยงานใหบ้ริการดว้ย 

Full Digital อย่างเตม็รูปแบบ และยกระดบัสู่การพฒันาทางการเกษตรอย่างย ัง่ยนื การใหบ้ริการดว้ยระบบ e-Service 

น้ี ตอบโจทยภ์าระหนา้ที่ของกรมพฒันาที่ดินไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมตามความตอ้งการของเกษตรกรในแต่ละ

พื้นที ่โดยการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาเป็นกลไกหลกัในการดาํเนินงาน ดว้ยรูปแบบการใหบ้ริการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

การเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั (ขอ้มูลผลวิเคราะห์ดิน) การเชื่อมโยงและแบ่งปันขอ้มูล การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการจดัการดนิ หรอืการเลอืกใชป้จัจยัการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนงานการพฒันาสู่การใหบ้ริการแบบ  Full Digital 

 เปรียบเทียบการใหบริการ e-Service  
ป พ.ศ. 2563-2565 ผานระบบ e-Service 
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ผลลพัธ/์ผลกระทบเชิงบวกจากการใหบ้ริการ e-Service ตรวจสอบดินเพือ่การเกษตร 

1. เกษตรกรจาํนวน 10 ลา้นคน ประชาชนท ัว่ไป หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน รวมท ัง้สถาบนัการศึกษา 

สามารถใชบ้รกิารวเิคราะหด์นิที่สะดวก รวดเรว็ มพีื้นทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิาร 77 จงัหวดั 

2. หน่วยงานสามารถลดข ัน้ตอนการใหบ้ริการ และลดการใชก้ระดาษคิดเป็นเงิน 3 บาทต่อคร ัง้ของการ

ใหบ้รกิาร จากสถติใินปี 2564 มผูีข้อรบับรกิาร 26,000 คร ัง้ คิดเป็นค่ากระดาษทีล่ดลงเท่ากบั 78,000 บาทต่อปี 

3. ผูข้อรบับริการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปติดต่อดว้ยตนเอง โดยประมาณการค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ 

ค่าเดินทางประมาณ 50 - 100 กม. คิดเป็นค่านํา้มนัประมาณ 100 บาทเป็นอย่างตํา่ ค่าเสยีเวลา 3 - 5 ชม. ประมาณ 

5x38 =190 บาท คิดเป็นค่าใชจ่้ายทีล่ดลงต่อคร ัง้ของการขอรบับริการ ประมาณ 300 บาท 

4. ผูข้อรบับริการมคีวามสะดวกในดา้นการจดัเก็บขอ้มูลผลวิเคราะหด์ิน สามารถใชข้อ้มูลเพื่อวางแผนการ

จดัการดนิทางการเกษตรที่หลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

5. เจา้หนา้ทีแ่ละผูข้อรบับรกิารมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการใหบ้ริการและการขอรบับริการ จาํเป็นตอ้งเรยีนรู ้

เทคโนโลยมีากยิง่ขึ้น ซึง่เป็นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและประชาชน ใหท้นัต่อยุคเทคโนโลยดีจิทิลั 4.0  

e-Service ตรวจสอบดนิเพือ่การเกษตรของกรมพฒันาทีด่นิ ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกในวงกวา้ง นอกจาก

จะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่เกษตรกรในการตรวจสอบดิน (ยื่น ร ับ รูผ้ล)  ครอบคลุมท ั้งประเทศแลว้  

e-Service ยงัเป็นหน่ึงในเครื่องมอืที่สามารถนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการการวิเคราะหด์ินอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็น

แพลตฟอรม์ที่รวบรวมผลวเิคราะหด์ินในหอ้งปฏบิตัิการ วเิคราะหด์ินเคลือ่นที่ การใชชุ้ดตรวจสอบดินภาคสนามไวใ้น

ระบบเดียวกนั ขอ้มูลท ัง้หมดจะถูกประมวลผล เพื่อนาํมาจดัทาํขอ้มลู และแผนที่คุณภาพดินท ัง้ประเทศ เกษตรกร

สามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูวเิคราะหด์นิ และแผนทีคุ่ณภาพดนิ เพือ่ตดัสนิใจในการใชท้ี่ดิน จดัการดิน หรือการใชป้จัจยั

การผลติทีเ่หมาะสมต่อไป 
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  บตัรดินดี 

 

กรมพ ัฒนาที่ ดิน  พ ัฒนากลไกกา รข ับ เคลื่ อ น 

สรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรเชิงรุก ผ่านการดาํเนินงาน 

โครงการบริหารจดัการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่าน

บตัรดินดี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อดูแลเกษตรกรผูถ้อืบตัรดินด ี

ใหไ้ดร้บัการบริการดา้นดินอย่างใกลชิ้ด ประมวลผลปญัหาการเกษตรในเบื้องตน้ ไดร้บัการตรวจติดตามวิเคราะหด์ิน 

พรอ้มท ัง้ใหค้าํแนะนาํการจดัการดิน ช่วยใหเ้กษตรกรไดรู้จ้กัและเขา้ใจดินในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูล ความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพฒันาที่ดินไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการได ้

ตรงกบัสภาพปญัหาที่เกิดข้ึนจริง โดยเกษตรกรสามารถเขา้ดูประวตัิดินของตนเองผ่าน “บตัรดินดี” ซึ่งเป็นบตัร

ประจาํตวัดินรายแปลงเกษตรกร ส่งผลใหส้ามารถวางแผนการผลติ ตดัสนิใจปลูกพืชไดเ้หมาะสมกบัดิน มกีารจดัการ

ดนิทีถ่กูตอ้ง และสามารถดูแลดนิของตนเองใหด้แีละอดุมสมบูรณย์ิง่ขึ้น รวมถงึการรวมกลุ่มหรือการสรา้งเครือข่ายของ

ผูถ้อืบตัรดนิดเีพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรูด้า้นการพฒันาทีด่นิ 

การดาํเนินงานโครงการบริหารจดัการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบตัรดินดี มีแนวทางและวิธีการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. จดัทําระบบบตัรดินดี และเว็บไซต ์จดัทาํคู่มือการปฏิบตัิงานสาํหรบัเจา้หนา้ที่ และสนบัสนุนขอ้มูล/

เครื่องมอื ไดแ้ก่ บตัรดนิด ีระบบฐานขอ้มลูบตัรและระบบประเมนิผล คลงัขอ้มลูดินสาํหรบัเกษตรกร ชุดตรวจสอบดิน

ภาคสนาม (LDD Test Kit)  แอปพลเิคช ัน่ และแผนทีท่ีส่นบัสนุนการทาํงาน เป็นตน้ 

2. สมคัรสมาชิก เกษตรกรสมคัรสมาชิกบตัรดินดี เจา้หนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูลและลงพื้นที่ ซกัประวตัิการใช ้

ทีด่นิ ปญัหาในการเพาะปลูกพชื ตรวจสอบดนิ เพือ่วนิิจฉยัดนิและใหค้าํแนะนาํการจดัการดนิที่เหมาะสมแก่เกษตรกร   

3. ตดิตามใหค้าํแนะนําอย่างต่อเน่ือง เจา้หนา้ทีต่ดิตามผลการใหค้าํแนะนาํการจดัการดนิ 

4. สรา้งตน้แบบเกษตรกรผูถ้อืบตัรดินดี จดักิจกรรมประกวด คดัเลอืกเกษตรกรตน้แบบ เพื่อขยายผลเป็น

แหลง่เรยีนรู ้ 

5. จดักจิกรรมสนับสนุนสทิธิประโยชน์แก่สมาชิก เช่น การแจกปูนใหเ้หมาะสมตามสภาพพื้นที่ การสนบัสนุน

เมลด็พชืปุ๋ยสด 

6. ประมวลผลปญัหา และการปรบัปรุงดนิของเกษตรกรรายแปลง  
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ผลการดําเนินงาน มสีมาชิกผูถ้ือบตัรดินดี 150,664 ราย ครอบคลุมกระจายพื้นที่ท ัง้ 77 จงัหวดั ท ัว่ประเทศ ไดร้บั

บรกิารจากกรมพฒันาทีด่นิ  

• สมาชิก จํานวน 99,888 ราย ไดร้บัการตรวจ

ติดตาม และการจดัการดินอย่างต่อเน่ืองในระบบ

บตัรดนิด ี

• สมาชิกผู ถ้ือบตัรดินดี ไดร้ ับการพ ัฒนาเ ป็น

เกษตรกรตน้แบบ จาํนวน 157 ราย สามารถเป็น

พื้นที่ในการเรียนรูง้านหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดา้นการพฒันาที่ดินใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นที่ชุมชน

ใกลเ้คียงได ้

• สมาชิก จาํนวน 55,023 ราย ไดร้บัการประเมิน

สุขภาพดิน พบว่า สุขภาพดินส่วนใหญ่อยู่ใน 

ระดบัด ี(สามารถปรบัปรุงใหด้มีากขึ้นได)้  

• ปจัจบุนัสามารถประมวลผล พบว่า ปญัหาดา้นดิน

ที่พบเกิดจากปญัหาดินกรดมากที่สุด รองลงมา

เ ป็นปัญหาดินทรายจ ัด  และดิน เปรี้ ย วจ ัด 

นอกจากน้ี ยงัพบปญัหาการขาดแคลนนํา้  

• เกษตรกรไดน้าํความรูแ้ละคาํแนะนาํการจดัการดิน

ไปดําเนินการ พบว่าผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

รอ้ยละ 17.74 
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กรมพฒันาที่ดิน ยงัคงมแีผนการดาํเนินงานโครงการบริหารจดัการดินเชิงรุก แก่เกษตรกรรายแปลง ผ่านบตัร

ดนิดใีนปีต่อไปอย่างต่อเน่ือง โดยเพิม่เตมิในเรื่องการประเมนิสุขภาพดนิใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรดนิด ีเพื่อใหม้องเหน็ถงึภาพรวม

ของสุขภาพดินของท ัง้ประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงระบบบตัรดินดีกบัฐานขอ้มูลอื่น ๆ ของกรมพฒันาที่ดิน เพื่อใหเ้กิด

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนสู์งสุด และนาํไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืต่อไป 

ผลลพัธจ์ากการดําเนินงานเชงิรุกของกรมพฒันาทีด่นิทีเ่ขา้ถงึพื้นทีเ่กษตรกรรายแปลง 

• เกษตรกรรูจ้กัและเขา้ใจดินของตนเองเพิ่มข้ึน จากขอ้มูลประวตัิดิน การประเมินสุขภาพดิน และ

คาํแนะนาํการจดัการดนิทีไ่ดร้บัจากเจา้หนา้ทีก่รมพฒันาที่ดนิ 

• ดินดีข้ึน เมือ่เกษตรกรไดร้บัขอ้มลูดินที่ถูกตอ้ง จึงสามารถใชป้ระโยชนท์ี่ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นาํไปสู่การเพิม่ผลลผติ ลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร ลดตน้ทุนการผลติ ส่งผล

ใหเ้กิดรายไดแ้ก่ครวัเรือนเกษตรกรมากขึ้น และทาํใหค้วามเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น สอดคลอ้งกบั

เป้าหมาย SDGs การเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

• พฒันาเครือข่ายเกษตรกร มีตน้แบบเกษตรกรที่มาช่วยถ่ายทอดความรูใ้นแต่ละพื้นที่ ใหส้ามารถ

แลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหว่างเกษตรกรผูม้บีตัรดินดี และโครงการต่าง ๆ ของกรมพฒันาที่ดิน ใหเ้ป็น

เครอืขา่ยทีเ่ขม็แขง็ 

• เจา้หนา้ที่มีเครื่องมือติดตามทรพัยากรดิน สามารถใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนาํแก่เกษตรกรไดอ้ย่างครบถว้น

และรวดเร็ว ผ่านแอพพลเิคช ัน่ต่าง ๆ ผ่านระบบ ID Din Dee ของกรมพฒันาที่ดิน เช่น ปุ๋ ยรายแปลง  

กดดูรูด้นิ 

• มีขอ้มลูในการพฒันาปรบัปรุงพื้นที่ไดอ้ย่างรวดเรว็ ขอ้มลูดนิพื้นทีเ่กษตรกรที่ถูกจดัเก็บในระบบ สามารถ

นาํมาวเิคราะหใ์หเ้หน็มมุมองเชิงลกึของขอ้มลูดิน และนาํไปสู่การใชข้อ้มลูดินเป็นส่วนช่วยในการตดัสนิใจ

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยใช ้Big Data เขา้มา 

มส่ีวนช่วยในการจดัการวางแผน ต่อยอดใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง   
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  ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit)  

 

การวิเคราะหด์ิน เป็นหวัใจสาํคญัและเป็นจุดเริ่มตน้ในการพฒันาดินใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสม 

ต่อการเพาะปลูก ซึ่งกรมพฒันาที่ดินมหีนา้ที่หลกัในการใหบ้ริการตรวจวเิคราะหด์ินและแนะนาํวธิีการปรบัปรุงบาํรุงดิน

ใหแ้ก่เกษตรกร ท ัง้วธิีตรวจวเิคราะหด์ินในหอ้งปฏบิตัิการและใหบ้รกิารวเิคราะหด์ินเคลือ่นที่ในระดบัพื้นที่ โดยทาํการ

ตรวจวดัปรมิาณธาตอุาหารพชืในดนิ เพือ่ประเมนิความอดุมสมบูรณข์องดนิและแนะนาํการใส่ปุ๋ย รวมถงึการตรวจสอบ

ความเป็นกรด - ด่างและความเค็ม สาํหรบัการปรบัปรุงสภาพดินใหเ้หมาะสมก่อนการปลูกพชื ดงันัน้ เพื่อใหก้ารตรวจ

วเิคราะหด์ินมคีวามรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรายย่อยอย่างท ัว่ถงึ และเกษตรกรสามารถตรวจวเิคราะหด์ินได ้

ดว้ยตนเอง จึงไดเ้กิดการพฒันานวตักรรม “ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม หรือ LDD Test Kit” ขึ้น สนบัสนุนใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีห่รอืหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมพฒันาที่ดิน นาํไปวเิคราะหต์รวจสอบดินใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการตรวจวเิคราะหด์ินใหม้คีวามรวดเร็วและเขา้ถงึเกษตรกรไดม้ากยิ่งขึ้น โดยชุดตรวจสอบดิน

ภาคสนามประกอบดว้ย ชดุตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH Test Kit) ชดุตรวจสอบธาตุอาหารพชื (NPK Test Kit) 

และชดุตรวจสอบความเค็มของดนิ (EC Test Kit)  

 

 

 

กระบวนการขบัเคลื่อนงานเพื่อผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามที่มีคุณภาพและตอบสนองผูใ้ชง้าน 

ไดอ้ย่างเหมาะสม เริ่มตน้จากการพฒันานํา้ยาทดสอบดินใหม้ีความเสถียร คงทน และไดผ้ลวิเคราะห์ดินที่ม ี

ความแม่นยาํ น่าเชื่อถือ ควบคู่ไปกบัการพฒันาชุดกระเป๋าบรรจุนํา้ยาและอุปกรณ์ใหม้ีรูปแบบที่สามารถพกพาไปใช ้

ในพื้นที่ไดส้ะดวก จดัทาํคู่มอืการใชง้านและสื่อประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูแ้ละส่งเสริมใหเ้กิดการนําไปใชง้าน 

รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อนํามาปรบัปรุงชุดตรวจสอบดินใหม้ีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนาํไป

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
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ในระยะแรก ไดส้นบัสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของกรมพฒันาที่ดิน และหมอดินอาสา 

ซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมพฒันาที่ดินนาํไปใชต้รวจสอบดินใหแ้ก่เกษตรกร ทาํใหก้ารวเิคราะหด์ินเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และเขา้ถึงเกษตรกรไดม้ากขึ้น ต่อมาจึงไดส้นบัสนุนชุดตรวจสอบดินใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก ท ัง้จากภาครฐัและ

ภาคเอกชนที่ขอรบัการสนบัสนุนเพื่อนําไปใชใ้นโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงสถาบนัการศึกษาที่ใหค้วามสนใจนําไปใช ้

ในหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นการเกษตร และการสรา้งเยาวชนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นนกัเกษตรที่มคุีณภาพ ในปจัจุบนั  

ไดข้ยายผลงานความสาํเร็จไปสู่หน่วยงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ ที่เห็นความสาํคญัของงานดา้นการวิเคราะห์

ตรวจสอบดนิ  
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ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการพฒันาและนาํชุดตรวจสอบดนิภาคสนามไปใช ้มดีงัน้ี  

• ชดุตรวจสอบดนิภาคสนามที่นาํไปใชต้รวจวเิคราะหด์ินในพื้นที่เกษตร ตัง้แต่ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 ประกอบดว้ยชุดตรวจสอบ pH จาํนวน 8,000 ชุด ชุดตรวจสอบ NPK 

จาํนวน 5,000 ชุด และชุดตรวจสอบ EC จาํนวน 800 ชุด เป็นการวิเคราะหด์ินเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารจาํนวนกว่า 30,000 ตวัอย่าง 

 
 

• การไดร้บัรางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ ประจาํปี พ.ศ.2559 

ประ เภทรา งว ัลกา รพ ัฒนากา รบริ ก า รที่ เ ป็น เลิศ  ในชื่ อผลง าน 

“ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรบัปรุงคุณภาพดินอย่างรวดเร็ว 

และลดตน้ทุน” จากคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จากการ

นําชุดตรวจสอบดินภาคสนามไปใชท้ ัง้หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกจนเป็นที่ประจกัษ ์นอกจากน้ี ยงัไดร้บัอนุสิทธิบตัร “ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนาม  

(pH Test Kit)” จากกรมทรพัยส์นิทางปญัญา เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2562  

ประโยชนท์ี่ไดร้บั มดีงัน้ี 

• ไดร้บัขอ้มูลผลวิเคราะห์ดินเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากผลวิเคราะหท์ี่ไดจ้ากหอ้งปฏิบตัิการและ 

ผลวิ เคราะห์ดิน เคลื่อนที่  ซึ่ ง ข อ้มูลด ังกล่ าวจะเ ป็นพื้ นฐานที่นํา ไปใช ใ้นการประ เมินศักยภาพของที่ดิน 

การอนุรกัษด์นิและนํา้ การปรบัปรุงฟ้ืนฟูบาํรุงดนิ และการสรา้งฐานขอ้มลูผลวเิคราะหด์นิระดบัประเทศต่อไป 

• เกษตรกรมคีวามสนใจและใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะหด์นิก่อนปลูกพชืเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นวธิีที่

ง่ายและรวดเร็ว ทราบผลวิเคราะห์ในทนัที และสามารถนําไปใชต้รวจสอบดินไดใ้นทุกพื้ นที่  เปรียบเสมือน 

มหีอ้งปฏบิตักิารเคลือ่นทีอ่ยู่กบัตวั 

• เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พก า ร ใ ห ้บ ริ ก า ร แ ก่

ผูร้บับริการทุกระดบั ท ัง้ เกษตรกร นักวิชาการ นิสิต

นกัศึกษา หรือแมแ้ต่ประชาชนท ัว่ไป ใหไ้ดร้บัการตรวจ

วเิคราะหด์นิทีร่วดเร็ว สามารถนาํผลวเิคราะหด์ินไปใชต้าม

วตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึ้น  

เกษตรกรที่ไดร้บัการตรวจวิเคราะหด์ินดว้ยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม จะรูจ้กัศกัยภาพดินของตนเอง 

สามารถปรบัปรุงบาํรุงดิน และพฒันาที่ดินจนกระท ัง่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งจะเป็น

แนวทางในการลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติและรายไดต่้อไป   
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  ผลผลติตามศกัยภาพชุดดินของประเทศไทย 

 การจดัทาํผลผลติตามศกัยภาพของดนิตามระดบัชดุดนิสาํหรบัพชืเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกไดว้่าเป็น “ผลผลติประจาํ

ชุดดิน” ทําใหท้ราบถึงผลผลิตที่ควรจะได ้(attainable yield) และความผ ันแปรของผลผลิตตามขอ้จําก ัด 

และคาดการณ์สถานการณ์การผลิตพืชของดินระดบัชุดดินก่อนการเพาะปลูกพืช ทาํใหก้ารนําทรพัยากรดินไปใช ้

ประโยชนใ์นการผลติพืชอย่างคุม้ค่าต่อการลงทุนและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ อนุรกัษด์ิน

และนํา้ ใหท้รพัยากรดินของประเทศอยู่อย่างย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค ์เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลผลผลติพืชเศรษฐกิจ 

ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่เหมาะสมต่อการ

ปลูกและไดผ้ลผลติสูงภายใตเ้งือ่นไขการจดัการของเกษตรกร 

ขัน้ตอนการดําเนินงานประเมนิผลผลติ 5 พชื มดีงัน้ี 

1. สร ้างหน่วยแผนที่การจําลอง (Simulation Mapping  

Unit : SMU) ดว้ยการใชโ้ปรแกรม GIS 

2. สรา้งไฟลข์อ้มูลดิน พืช อากาศ และ งานทดลองพืช 

ในโปรแกรม DSSAT 

3. ประเมินผลผลิตพืช  ( run model) ดว้ยโปรแกรม 

DSSAT 

4. จดัทาํแผนทีผ่ลผลติตามศกัยภาพชดุดนิของประเทศไทย 

ผลการศึกษา การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองการปลูกพืชเพื่อประเมนิผลผลติพชืเศรษฐกิจ จาํนวน 5 พืช ไดแ้ก่ 

ขา้ว ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ออ้ย มนัสาํปะหลงั และสบัปะรด โดยใชต้วัแทนพนัธุข์าวดอกมะลิ 105, ชยันาท 1, ลูกผสม 

DK 888 NEW, ขอนแก่น 3, KU-50 และพนัธุ ์SC-F153 ตามลาํดบั ในการประเมนิผลผลติ จากขอ้มลูภูมอิากาศ 10 ปี 

สามารถสรุปช่วงผลผลติเฉลีย่ของพชืในแต่ละชดุดินไดด้งัน้ี 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

ขา้วไวแสง 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

ขา้วไม่ไวแสง 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์
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ดงันั้น จะเห็นไดว้่าประโยชน์จากการคาดการณ์ผลผลิตก่อนการเพาะปลูก จึงมีความสําคัญในการ 

ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการผลติ ดว้ยการนาํไปคาํนวณร่วมกบัราคาขาย และหกัลบตน้ทุนและความเสี่ยง  

และนาํผลตอบแทนมาพจิารณาตดัสนิใจทีจ่ะผลติหรอืไม ่หรอืปรบัเปลีย่นพชืปลูก รายละเอียดตามตารางแสดงตวัอย่าง

ขอ้มลูผลผลติประจาํชดุดนิพชืเศรษฐกจิ จาํนวน 5 พชื ในชดุดนิ 3 ชดุดนิ ดงัน้ี 

 

ตารางแสดงตวัอย่างขอ้มลูผลผลติประจาํชดุดินพชืเศรษฐกจิ จาํนวน 5 พชื  

 

ชดุดิน สญัลกัษณ์ 

ผลผลติ  

ขา้ว 

ไวแสง 

ขา้ว 

ไม่ไวแสง 

ขา้วโพด 

เลี้ยงสตัว ์

ออ้ย มนัสาํปะหลงั สบัปะรด 

หางดง Hd 549 ± 110 

กก. 

1,208 ± 85 

กก. 

- - - - 

กาํแพงแสน Ks - - 1,597 ± 217  

กก. 

16.2 ± 2.1 

ตนั 

6.3 ± 0.7  

ตนั  

8.6 ± 0.0 ตนั 

อดุร Ud 233 ± 80 กก. 759 ± 176 กก. - - - - 

 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

ออ้ย 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

มนัสาํปะหลงั 

แผนที่แสดงศกัยภาพการผลิต

สปัปะรด 
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  การบรกิารแผนที่และขอ้มูลทางแผนที่ ONLINE 

สาํนกัเทคโนโลยีการสาํรวจและทาํแผนที่ ใหบ้ริการแผนที่และขอ้มูลทางแผนที่ของกรมพฒันาที่ดิน ซึ่งเป็น

ผลผลิตของโครงการจดัทาํแผนที่เพื่อการบริหารทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยส์ินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ไดแ้ก่ ภาพถ่ายทางอากาศสเีชงิเลข มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออรโ์ธสเีชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 

1:25,000 แบบจําลองระดบัสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model) มาตราส่วน 1:4,000 เสน้ช ัน้ความสูงเชิงเลข 

(Digital Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 และ หมุดหลกัฐานภาคพื้นดิน (Ground Control point) ซึ่งเป็นชุดขอ้มูล

ภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ของประเทศ รวมท ัง้แผนที่และขอ้มลูทางแผนที่

อื่น ๆ ของกรมพฒันาที่ดิน แก่หน่วยงานภาครฐั เอกชน สถาบนัการศึกษา และประชาชนท ัว่ไป เพื่อนําไปใชใ้น 

การวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการพฒันาประเทศ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยใหบ้ริการตามคู่มอื

ประชาชน “การบริการแผนที่หรือขอ้มูลทางแผนที่ของกรมพฒันาที่ดิน” ซึ่งไดย้ึดถือและปฏิบตัิตามพระราชบญัญตั ิ

การอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  

ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาํนกัเทคโนโลยีการสาํรวจ 

และทาํแผนที ่ไดป้รบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิตัิงานและวธิีการใหบ้ริการแผนที่และขอ้มลูทางแผนที่เพื่อใหป้ระชาชนผูข้อรบั

บริการสามารถเขา้ถึงงานบริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต ์

http://www.lddservice.org, Line Official และ E-mail : map.ortho@gmail.com ผูข้อรบับริการสามารถสบืคน้แผนที่

หรอืขอ้มลูทางแผนทีท่ี่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งเดินทางมาขอรบับรกิาร ณ หน่วยงาน  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lddservice.org 

Line @ 

คูมือประชาชน  

http://www.lddservice.org/
mailto:map.ortho@gmail.com
http://www.lddservice.org/
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  ระบบบรกิารตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรเบื้องตน้ผ่านระบบออนไลน์ 

กรมพฒันาที่ดินมขีอ้มลูแนวเขตป่าไมถ้าวร ซึ่งเป็นแนวเขตที่ดินของรฐั ถือเป็นที่สงวนหวงหา้มตามประมวล

กฎหมายที่ดิน ในการดาํเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกเอกสารสิทธิ์ หรือหนงัสือรบัรองการทาํประโยชน์ ตอ้งมกีาร

ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไมถ้าวรหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวร จะแบ่งรูปแบบการตรวจสอบออกเป็น 

2 รูปแบบ คือ 1) การตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรในรูปแบบเอกสารทางราชการ เพื่อนําแผนที่และรายงานผล 

การตรวจสอบไปใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการดาํเนินการเกี่ยวกบัการออกเอกสารสทิธิ์ที่ดินต่อไป และ 2) การตรวจสอบ

แนวเขตป่าไมถ้าวรเบื้ องตน้ โดยไม่ประสงค์ที่จะขอเอกสารทางราชการ สามารถขอรบับริการไดด้ว้ยตนเองที ่

กลุ่มจําแนกประเภทที่ดิน สาํนกัเทคโนโลยีการสาํรวจและทาํแผนที่ กรมพฒันาที่ดิน หรือตรวจสอบผ่านระบบ

อินเตอรเ์น็ตที่ http://sql.ldd.go.th/perforest จาํนวน 32 จงัหวดั โดยแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบภาพดิจิทลัที่ไม่มี

พกิดัอา้งองิทางภมูศิาสตร ์ผูใ้ชบ้รกิารจาํเป็นตอ้งทราบทีต่ ัง้ของแปลงทีด่นิหรอืระวางแผนทีท่ีจ่ะทาํการตรวจสอบ  

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต สาํนกัเทคโนโลยกีารสาํรวจและทาํแผนที่ ไดพ้ฒันา

ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรเบื้องตน้ผ่านระบบออนไลนใ์นรูปแบบเว็บแอปพลเิคชนั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ

สามารถตรวจสอบตาํแหน่งแปลงที่ดินกบัแนวเขตป่าไมถ้าวรไดเ้บื้องตน้ว่าอยู่ในเขตป่าไมถ้าวรหรือไม่ เป็นการนาํช ัน้

ขอ้มลูแนวเขตป่าไมถ้าวรมาเชื่อมโยงกบัขอ้มลูรายละเอียดมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้ง แลว้นาํขอ้มลูดงักล่าวมาพฒันา

เพือ่แสดงผลใหอ้ยู่ในรูปแบบแผนที่ออนไลน ์ซึ่งปจัจุบนัไดพ้ฒันาความสามารถในการตรวจสอบตาํแหน่งแปลงที่ดินได ้

จากตาํแหน่งค่าพิกดัทางภูมศิาสตร ์สามารถคน้หาตาํแหน่งที่ต ัง้จากชื่อสถานที่สาํคญั สามารถเปลี่ยนแผนที่ฐานเป็น

ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถวาดรูปแปลง สามารถอปัโหลดแปลงที่ดินที่อยู่ในรูปแบบไฟล ์KML GeoJSON GPX 

และสามารถแสดงผลแนวเขตป่าไมถ้าวรพรอ้มรายละเอยีดมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัป่าไมถ้าวรได ้ในส่วนหนา้เวบ็

แอปพลิเคชนัไดใ้หบ้ริการการสืบคน้และดาวน์โหลดมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งกบัป่าไมถ้าวร และมีวีดิทศัน์ที่ให ้

ความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องการจาํแนกประเภททีด่ิน  

ระบบการใหบ้ริการด ังกล่าวอยู่ระหว่าง 

การพฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์และยงัคงจาํกดัสิทธิ

การใช ง้ านเฉพาะเจ า้หน ้าที่ เ กี่ ยวขอ้งที่ภายใน 

กรมพฒันาทีด่นิเท่านัน้ โดยสามารถขอรบับริการไดท้ี ่

http://osm.ldd.go.th/pf_ldd_demo ซึ่ ง ทํ า ใ ห ้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบผลการตรวจแนวเขตป่าไม ้

ถาวรเบื้องตน้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งเดินทางมา

ขอร ับบริการ ณ หน่วยงาน ดว้ยความสะดวก 

รวดเรว็ และขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง 

http://sql.ldd.go.th/perforest
http://osm.ldd.go.th/pf_ldd_demo
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  ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพือ่วางแผนการใชท้ี่ดินเกษตรกรรายแปลง  

LDD On Farm Land Use Planning 

ระบบสารสนเทศเชิงพื้ นที่ เพื่อวางแผนการใชท้ี่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use 

Planning) เป็นแอปพลิเคชนัที่ ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถตรวจสอบตําแหน่งพื้นที่ตอ้งการ การเพาะปลูกระบบ 

จะแสดงขอ้มูลประจําแปลงนั้นๆ อาทิ ขอ้มูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ขอ้มูลแหล่งนํา้ ขอ้มูล 

การใชท้ีด่นิ และแสดงขอ้มลูภมูอิากาศปจัจบุนั ณ ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของแปลง  

เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจดัการขอ้มลูแปลงไดด้ว้ย

ตนเองบนแผนที่ Online เช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map) 

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม (Google Map) และแผนที่แบบผสม (Hybrid map) 

จะทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลประจาํแปลงนัน้ๆ ต ัง้แต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

ระบบจะแสดงขอ้มูล การวางแผนการเพาะปลูก ข ัน้ตอนการเพาะปลูก 

วธิกีารจดัการดนิ การใชปุ้๋ยตามค่าวเิคราะหด์นิพื้นฐาน และคาํแนะนาํการใช ้

ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ิน ขอ้มูลโรคพืช เพื่อนํามาใชว้างแผนการใชท้ี่ดินใน

พื้นทีเ่กษตรกรรายแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม   

เมื่อบริหารจดัการแปลงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะคํานวณตน้ทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต 

ประจาํแปลง รายรบั - รายจ่าย ผลกาํไรขาดทุน และสรุปขอ้มูลใหเ้กษตรกรเป็นรายแปลง พรอ้มท ัง้มี QR Code 

เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถสแกนเขา้ดูขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็  

เกษตรกรนาํขอ้มูลที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือตอ้งการปรบัเปลี่ยนพืชเป็น

ชนิดอื่น ๆ ได ้เพือ่เป็นทางเลอืกการเพาะปลูกใหเ้หมาะสมกบัชดุดนิ 

การเรยีกใชง้าน  

 ใชง้านกบัคอมพวิเตอร ์PC ผ่าน URL คือ https://lddonfarm.ldd.go.th  

 ดาวนโ์หลดที ่App Store หรอื Play Store > ใชค้าํคน้หา "กรมพฒันาที่ดิน" หรอื "LDD On Farm"> 

ตดิตัง้แอปพลเิคชนั (Install) "LDD on Farm" ลง Mobile Device (Smart Phone และ Tablet) และ

เปิดใชง้านไดท้นัท ี หรอื สแกนผ่าน QR Code 
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  โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและฟ้ืนฟพูื้นที่เกษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์ินและน้ํา 

ลุม่น้ําหว้ยแม่สามขา ลุม่น้ําสาขาน้ําแม่จาง (0706) ลุม่น้ําหลกัแม่น้ําวงั (07) จงัหวดัลาํปาง 
 

ลกัษณะโครงการ/ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. งานพฒันาพื้นที่ตามแบบมาตรการอนุรกัษด์ินและนํา้ 

ทางวธิกีล สาํหรบัการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ ประกอบดว้ย

การจดัการพื้นที่บนแปลงเกษตรกรรม (On Site) เพื่อการจดัการนํา้

ไหลบ่าไม่ใหม้คีวามรุนแรงในการพดัพามวลดินในแปลงเกษตรไปกบั

นํา้ไหลบ่า โดยอาศัยการปรบัโครงสรา้งพื้นที่แปลงเกษตร ไดแ้ก่

ข ัน้บนัไดดนิแบบต่อเน่ือง ปรบัระดบัพื้นที่นา (Land Leveling) เป็นตน้ 

และอีกส่วนหน่ึงคือการจ ัดการควบคุมการไหลของนํ้าในล ํานํ ้า 

(Off Site) เพื่อควบคุมความเร็วการไหลไม่ใหม้คีวามเร็วมากจนเกิด

การกดัเซาะลาํนํา้ (Channel Erosion) โดยการชะลอการไหลของนํา้

ดว้ยการปรบัความลาดชนัของลาํนํา้เดิม พรอ้มก่อสรา้งฝายชะลอนํา้

เป็นช่วง ๆ เพื่อลดความเร็วของกระแสนํา้ และรกัษาความชุ่มชื้นใน

พื้นที ่

2. เพื่อความย ัง่ยืนในการพฒันาพื้นที่ ไดม้กีารพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดว้ยการบริหารจดัการนํา้

อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้ี่ดิน โดยใชพ้ลงังานสะอาดไม่มมีลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

การสรา้งบ่อดกัตะกอนขนาดใหญ่ เป็นโครงสรา้งพื้นฐานที่ทาํหนา้ที่ท ัง้เป็นบ่อดกัตะกอนและเป็นแหล่งนํา้สาํรองเพื่อ

การเกษตรในช่วงฤดูแลง้ พรอ้มดว้ยระบบกระจายนํา้ดว้ยท่อและดว้ยคลองส่งนํา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลติของพื้นที่

เกษตรกรรมในโครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัจากโครงการ : 

1. ทรพัยากรดินสามารถใชป้ระโยชน์

ที่ดินไดอ้ย่างคุม้ค่า ลดการสูญเสียหนา้ดินที่เป็น

ประโยชนต่์อการผลติภาคการเกษตร 

2. รกัษาและเพิม่ความชุ่มชื้นใหก้บัดนิ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ ้าภาค

การเกษตร ดว้ยการเพิ่มแหล่งนํ้าตน้ทุนและ

ระบบการกระจายนํา้ 

4. เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ไดอ้ย่างเหมาะสมตรงตามศกัยภาพของพื้นที่  
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  การดําเนินการดา้นการพฒันาบุคลากรและการประเมินผล 

1.การพฒันาบคุลากร 

กรมพฒันาทีด่นิ เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยมนีโยบายดา้น

การพฒันาบคุลากร ส่งเสริมใหม้กีารพฒันาอย่างท ัว่ถงึ มุ่งผลสมัฤทธิ์ พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและสถานการณ์วกิฤต 

จงึไดก้าํหนดแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ที่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์

ขององคก์ร และถ่ายทอดกลยุทธท์ี่สาํคญัสู่แผนพฒันาทรพัยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกบัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ประจาํตาํแหน่งของบคุลากร สอดรบักบัแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรบุคคลของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตรข์องกรมพฒันาที่ดิน โดยมีการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่าง ๆ 

จาํนวน 5 ดา้น เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตัิงานไดห้ลากหลาย โดยเริ่มจากการพฒันาดา้นแรก คือ การพฒันาผูนํ้า

หรือผูบ้ริหารใหม้คีวามรอบรู ้เป็นนกัคิด มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ พรอ้มรบักบัปญัหาที่มคีวามซบัซอ้น โดยได ้

ตระหนกัถึงการขบัเคลื่อนและเติบโตขององคก์าร และปรบัเปลี่ยนเป็นผูน้ํายุคดิจิทลั ที่ตอ้งรบัมือกบัสถานการณ์ที่

หลากหลายดว้ยการรูจ้กับริหารจดัการ บริหารงานแบบรูเ้ท่าทนั มีวิสยัทศัน์และความคิดสรา้งสรรค ์เป็นผูก้าํหนด

ทศิทางและเลอืกวธิกีารบริหารไดอ้ย่างเหมาะสม  

การพฒันาดา้นทีส่อง คือ การพฒันาดา้นวชิาการ กรมพฒันาที่ดินไดส้รา้งและพฒันาคุณภาพงานวชิาการของ 

กรมพฒันาทีด่นิอย่างต่อเน่ือง เพือ่นาํไปสู่การถ่ายทอดใหก้บัหมอดินอาสา และเกษตรกรสาํหรบัการนาํไปประยุกตใ์ชใ้น

พื้นที่ รวมท ัง้ยกระดบัองคค์วามรูด้า้นวิชาการของบุคลากรของกรม โดยการสรา้งหลกัสูตรในดา้นวิชาการที่เขม้ขน้ 

เพือ่ใหข้า้ราชการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญในงานพฒันาทีด่นิทีถ่กูตอ้งและเป็นมาตรฐานตามหลกัวชิาการ  

การพฒันาดา้นที่สาม คือ การพฒันาดา้นบริหารจดัการ เพื่อรองรบัสภาวการณ์ รูปแบบการดาํเนินงาน 

ที่เปลีย่นแปลงไป ปรบัเปลีย่นกลยุทธ ์ รูปแบบการดาํเนินงาน และพฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 

อยู่เสมอ โดยการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ จะตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

นโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานหลกั เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รบรรลุผลสมัฤทธิ์ 

การพฒันาดา้นที่สี่ คือ ดา้นทกัษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นทกัษะดิจทิลั เพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพของบุคลากร 

ใหม้คีวามรูท้กัษะทางดา้นเทคโนโลยดีิจิทลั สามารถปรบัตวัใหเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีิจิทลัสมยัใหม่

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาระบบราชการ 4.0 และดา้นทกัษะภาษาองักฤษ มีการพฒันาศกัยภาพและทกัษะ 

ดา้นภาษาองักฤษ เพิม่พนูความรูท้ ัง้ดา้นไวยากรณ์ ทกัษะการพดู อ่าน เขยีนและการติดต่อสื่อสารภาษาองักฤษ รวมท ัง้

ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู  ้ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั และนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง 

มปีระสทิธภิาพ  

การพฒันาดา้นที่หา้ กรมพฒันาที่ดินยงัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาและเสริมสรา้งคุณธรรม

จรยิธรรม โดยมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรตระหนกัถงึการเป็นขา้ราชการที่ดี มเีกียรติมศีกัดิ์ศรี รูจ้กัความพอเพยีง เป็นตวัอย่าง 

ทีด่ขีองสงัคม ยดึม ัน่ในคุณธรรม ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  
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สาํหรบัรูปแบบและวธิกีารเรียนรูแ้ละพฒันาบุคลากร ไดม้กีารปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและ

สภาวการณ์ในปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มกีารเรียนรูแ้ละพฒันาโดยระบบออฟไลน ์และระบบออนไลน ์

ผ่านเวบ็ไซต ์KM LDD/คลปิวดีีโอ/สื่อสงัคมออนไลน ์ระบบ e-learning และระบบ e-Training โดยกรมพฒันาที่ดินได ้

สรา้งระบบ LDD e-Training ซึง่มเีน้ือหาวชิาการทีผ่่านกระบวนการสรา้งตามหลกัวชิาการ ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หอ้ยู่ใน

รูปแบบคลปิวีดิโอ สรา้งเป็นระบบเพื่อใหบุ้คลากรสามารถการเขา้ไปศึกษาและพฒันาความรูไ้ดอ้ย่างง่ายเกิดขึ้นไดทุ้ก

สถานที ่ทกุเวลา ครอบคลุมทกุกลุม่เป้าหมาย เพื่อใหบุ้คลากรสามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ทา้ยที่สุดแลว้เมื่อบุคลากรทุกระดบัไดเ้กิดการเรียนรูแ้ละไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ อย่างท ัว่ถึงและ

ต่อเน่ืองแลว้ จะช่วยใหก้ารปฏบิตัิงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ บุคลากรทุกคนมกีรอบความคิดและทกัษะที่

พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง สามารถพฒันาตนเอง และกา้วไปขา้งหนา้พรอ้มๆ กบัระบบราชการในยุค 4.0 ไดอ้ย่าง

ม ัน่คง สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของบรบิทประเทศในปจัจุบนัและอนาคต  

 

2. การประเมินผล “ระบบการส่งเอกสารประเมินบคุคลที่จะเขา้รบัการประเมินผลงานเพือ่เลื่อนใหดํ้ารง

ตาํแหน่งสูงข้ึนดว้ยระบบ OwnCloudX” 

กองการเจา้หนา้ที่ ไดเ้ลง็เหน็ถงึประโยชนข์องการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการพฒันากระบวนการทาํงานและ

ช่วยลดตน้ทุนในการดําเนินการใหไ้ดม้ากที่สุด ซึ่งไดค้ดัเลือกกระบวนการส่งเอกสารคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้รบั 

การประเมนิผลงานเพือ่เลือ่นใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้นมาพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการ เน่ืองจากเป็นกระบวนงานที่มส่ีวน

เกี่ยวขอ้งกบัผูร้บับริการภายในของหน่วยงานในปริมาณมากโดยไดน้าํแนวคิด Zero Waste และเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งกระบวนการรูปแบบใหม่น้ีใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งแต่เดิมกระบวนการส่งเอกสารประเมิน

บุคคลจะตอ้งส่งเอกสารตวัจริงที่เป็น Hard Copy หรือเล่มเอกสารที่เป็นกระดาษพรอ้มท ัง้แผ่น CD ที่บนัทึกขอ้มูล

เอกสารดงักล่าวมายงักองการเจา้หนา้ที่. ซึ่งกระบวนการดงักล่าวมปีญัหาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประเด็น เช่น สรา้ง

ความสิ้นเปลืองในการใชก้ระดาษ สรา้งขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ากการตอ้งบนัทึกขอ้มูลลงในแผ่น CD การติดต่อ

ประสานงานยุ่งยาก ใชเ้วลานาน และมโีอกาสสูญหายได ้เป็นตน้ 

จากปญัหาขา้งตน้ กองการเจา้หนา้ที่ จึงคิด วิเคราะห ์และวางแผนในการแกป้ญัหาดงักล่าว โดยยดึหลกัการ

ในการแกป้ญัหาที่จะสามารถสนับสนุนและพฒันางานดา้นต่าง ๆ ดว้ย Innovation และมีความ Digitalization 

ตามยุทธศาสตรท์ี่ 6 ของกรมพฒันาที่ดินที่จะพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิดา้นการพฒันาที่ดิน จึงไดค้ิดคน้ระบบการ

ส่งเอกสารประเมนิบุคคลรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยนาํเทคโนโลย ีCloud คือ OwnCloudX ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่กรมพฒันา

ที่ดินมใีหใ้ชง้านอยู่แลว้เขา้มาปรบัปรุงพฒันางานเพื่อแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี คือ “ระบบการส่งเอกสารประเมินบุคคลที่จะ

เขา้รบัการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนใหดํ้ารงตําแหน่งสูงข้ึนดว้ยระบบ OwnCloudX” ซึ่งกรมพฒันาที่ดิน ไดใ้หค้วาม

เหน็ชอบเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2564 และเริ่มใชง้านระบบจรงิเมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2564 จนถงึปจัจบุนั 
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ผลที่เกิดขึ้นและประโยชนจ์ากการใชง้านระบบการส่งเอกสารประเมินบุคคลที่จะเขา้รบัการประเมนิผลงาน 

เพือ่เลือ่นใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้นดว้ยระบบ OwnCloudX มดีงัน้ี 

1. หน่วยงานกลาง (กองการเจา้หนา้ที ่กรมพฒันาทีด่นิ) 

1.1. ตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ของกรมพฒันาที่ดิน ที่ตอ้งการเป็นองค์การอจัฉริยะทางดิน ไดน้ํา

เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการปรบัปรุงข ัน้ตอนการทาํงานใหด้ยีิง่ขึ้น 

1.2. ลดพื้นทีก่ารจดัเกบ็และรกัษาเอกสาร มขีอ้มลู Backup เป็นไฟลด์จิทิลัคงอยู่ตลอดไป 

1.3.  คน้หาผลงานในอดตีไดง้า่ยผ่านระบบ เพราะมกีารจดัเกบ็ผลงานแยกเป็นสดัส่วนชดัเจน 

1.4.  ลดข ัน้ตอนและเวลาการทาํงานในการรบั - ส่งเอกสารตวัจรงิกลบัไปแกไ้ข 

1.5.  ลดตน้ทนุจากการใชก้ระดาษสิ้นเปลอืง และช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

2. บคุลากรผูส่้งผลงานเขา้ประเมนิ ไดร้บัประโยชนด์งัน้ี 

2.1.  ลดการใชก้ระดาษและประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัทาํเลม่เอกสาร 

2.2.  ลดขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละลดค่าใชจ่้ายจากแผ่น CD 

2.3.  การจดัส่งเอกสารงา่ย สะดวก และรวดเรว็ขึ้น 

2.4.  สามารถส่งไฟลใ์หมห่รอืแกไ้ขกี่คร ัง้กไ็ดโ้ดยไมส่ิ้นเปลอืงกระดาษ 

2.5.  ลดข ัน้ตอนและระยะเวลาในการรบั - ส่งเอกสาร หากมกีารแกไ้ข 

2.6.  ลดโอกาสการสูญหายของเลม่เอกสาร 

2.7.  ขอ้มลูมคีวามปลอดภยัและมคีวามเป็นส่วนตวัสูง 
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  โปรแกรม “แบบแจง้แกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์ที่ดิน อาคาร และสิง่ปลูกสรา้ง” 

 

กลุ่มบริหารสินทรพัย ์กองคลงั ไดน้ําเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรบัปรุงกระบวนงานจดัทาํบญัชีสินทรพัย์

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตาม และตรวจสอบการปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นการพฒันา

ระบบบริหารจดัการองคก์รดว้ยเทคโนโลยดีิจิทลัและนวตักรรม ตามวิสยัทศันพ์นัธกิจของกรมพฒันาที่ดิน โดยมกีาร 

ขอคว ามอนุเ ค ร า ะห ศ์ ูน ย เ์ ทค โน โลยี

ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื ่อ ส า ร  พ ฒั น า

โปรแกรม “แบบแจง้แกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง” มาช่วย

สนบัสนุนการทาํงาน เพื่อใหผู้ป้ฏบิตัิงานเกิด

ความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน ลดข ัน้ตอน 

ก า ร จ ัด ส่ ง เ อ กส า ร  ก า ร ค ้นห า ข ้อ มู ล  

การตรวจสอบขอ้มลู และสามารถดาํเนินการ

แก ้ไ ขปร ับป รุ ง ร ายก า รสินทร ัพย์ขอ ง

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง ครบถว้น 

การสือ่สารทาํความเขา้ใจภายในองคก์ร  

กลุ่มบริหารสินทรพัย ์กองคลงั มกีารประชาสมัพนัธใ์หทุ้กหน่วยงานทราบถึงข ัน้ตอนการจดัส่งเอกสาร

แบบออนไลน์ โดยกลุ่มบริหารสินทรพัย ์กองคลงั ไดท้าํหนงัสือแจง้เวียนหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

ทราบ ตามหนงัสือที่ กษ 0803.08/1763 ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การใชง้านโปรแกรม “แบบแจง้แกไ้ข

ขอ้มูลครุภณัฑ ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง” ผ่านทางเว็บไซต์กรมพฒันาที่ดิน และสรา้ง Group Line ของ 

กลุ่มบริหารสินทรพัย ์กองคลงั เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ที่เกี ่ยวขอ้งของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูม ิภาคไดร้บัรู ้

ขอ้ม ูลข ่าวสารที ่เกี ่ยวขอ้งกบังานดา้นสินทรพัย ์พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารสินทรพัย ์กองคลงั 

เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูพ้รอ้มตวัอย่างต่าง ๆ ใหก้บัหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย 

และสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึ้น 

ผลสาํเรจ็ของงาน  

1. ทาํใหห้น่วยงาน มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลครุภณัฑแ์ละสิ่งปลูกสรา้งของกรมพฒันาที่ดิน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น  

2. ทาํใหก้ารจดัระบบควบคุมภายในสนิทรพัยข์องกรมพฒันาทีด่นิ เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  

3. สามารถทาํการคน้หาขอ้มูลและพิมพร์ายงานเพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการตรวจสอบขอ้มูล ไดอ้ย่าง

รวดเรว็ ถกูตอ้ง ชดัเจน  

4. ทาํใหก้ารจดัทาํบญัชีสินทรพัยใ์นภาพรวมกรมพฒันาที่ดิน มีความน่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบ 

จากเจา้หนา้ทีส่าํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ   
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  การประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถงึ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบกบัการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ

ราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมกีรอบการประเมนิ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การประเมนิประสทิธิผล

การดาํเนินงาน (Performance Base) (2) การประเมนิศกัยภาพในการดาํเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์

การประเมิน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัคุณภาพ ระดบัมาตรฐาน (มาตรฐานข ัน้สูง และมาตรฐานข ัน้ตน้) และระดบัตอ้ง

ปรบัปรุง โดยพจิารณาจากคะแนนในภาพรวมทกุองคป์ระกอบ และมรีอบระยะเวลาการประเมนิปีละ 1 คร ัง้ (ต ัง้แต่วนัที ่

1 ตุลาคม ถึงวนัที่ 30 กนัยายน ของทุกปี) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการดาํเนินงานของส่วนราชการในการ

ขบัเคลือ่นภารกจิสาํคญัของรฐับาล เพือ่บรรลุต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

กรอบการประเมินสว่นราชการ 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มกีรอบการประเมนิใน 2 องคป์ระกอบ โดยมปีระเดน็การประเมนิ ดงัน้ี 

 

องคป์ระกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

1. การประเมนิประสทิธผิลการ

ดาํเนินงาน (Performance Base) 

นํา้หนกัรอ้ยละ 70 จาํนวน 3  -5 

ตวัชี้วดั 

1.1 ผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ินโยบายสาํคญัของรฐับาล 

โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ เป็นตน้                 

มตคิณะรฐัมนตรหีรอืภารกจิที่ไดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda KPI) 

1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏรูิปประเทศในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ส่วนราชการ (บงัคบัส่วนราชการระดบักรม) 

1.3 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายสาํคญัทีเ่ป็นการบูรณาการการดาํเนินงาน

ร่วมกนัหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) เช่น อบุตัเิหตทุางถนน ป่าไม ้ขยะ 

อากาศ คุณภาพแหลง่นํา้ เป็นตน้ 

1.4 ผลการดาํเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจาํ งานตามหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ หรอืภารกจิในพื้นที/่ทอ้งถิน่ 

ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (Function KPI / Area KPI) 
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องคป์ระกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

2 .  การประ เมินศักยภาพในการ

ดาํเนินงาน (Potential Base) นํา้หนกั

รอ้ยละ 30 จาํนวน 1 ตวัชี้วดั 

2.1 ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  

      2.1.1 การพฒันาองคก์ารสู่รบับดจิทิลั (นํา้หนกัรอ้ยละ 15 ) 

               - การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรุงกระบวนงาน หรือการใหบ้ริการ 

(e-Service) 

               - การพฒันาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นดิจิทลั (Digitize Data) ท ัง้ขอ้มลูที่ใช ้

ภายในหน่วยงาน และขอ้มลูทีจ่ะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนาํไปสู่

การเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data) 

               - การเชื่อมโยงและแบง่ปนัขอ้มลู (Sharing Data) 

               - การพฒันากระบวนการปฏบิตัิงานโดยการนาํเทคโนโลยดีิจิทลัมาเป็น

กลไกหลกัในการดาํเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อนําไปสู่การใหบ้ริการผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

(Decision Making) 

       2.1.2 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 

4.0) (นํา้หนกัรอ้ยละ 15) 

 

 

องคป์ระกอบ

การประเมิน 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายขัน้ตน้ 

(50.00) 

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน(75.00) 

ค่าเป้าหมายขัน้สูง

(100.00) 

1. การประเมนิ

ประสทิธผิล

การดาํเนินงาน 

(Performance 

Base)  

ตวัชี้วดัการ

พฒันามาตรฐาน

ขอ้มลูกลาง 

(Data 

Standard) 

ขอ้มลูบคุคลของ

ฐานขอ้มลู

ทะเบยีน

เกษตรกร 

กรอบ Data 

Standard ของ

ฐานขอ้มลูทะเบยีน

เกษตรกร ไดร้บั

ความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการฯ  

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กระทรวงเกษตรฯ 

ประกาศใช ้

Data Standard 

และใหบ้รกิาร

ตรวจสอบสถานะ 

การขึ้นทะเบยีน

เกษตรกรกบั

หน่วยงาน

ภายนอก 

รายงานการใช ้

ประโยชนจ์าก

ฐานขอ้มลูกลาง

ขอ้มลูบคุคลของ

ฐานขอ้มลูทะเบยีน

เกษตรกร ภายหลงั

การปรบัปรุง อย่าง

นอ้ย 3 รูปแบบ 

(อา้งองิการใช ้

ประโยชนท์ะเบยีน

เกษตรกร ตามที่

กระทรวงฯ ระบ)ุ 

รายงานการใช ้

ประโยชนจ์าก

ฐานขอ้มลูกลางขอ้มลู

บคุคลของฐานขอ้มลู

ทะเบยีนเกษตรกร 

ภายหลงัการปรบัปรุง 

อย่างนอ้ย 3 รูปแบบ 

(อา้งองิการใช ้

ประโยชนท์ะเบยีน

เกษตรกร ตามที่

กระทรวง ฯ ระบ)ุ 
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องคป์ระกอบ

การประเมิน 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายขัน้ตน้ 

(50.00) 

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน(75.00) 

ค่าเป้าหมายขัน้สูง

(100.00) 

1. การประเมนิ

ประสทิธผิล

การดาํเนินงาน 

(Performance 

Base)  

(ต่อ) 

ตวัชี้วดัรายได ้

เงนิสดสุทธิทาง

การเกษตรเฉลีย่

ต่อครวัเรอืน

เพิม่ขึ้น 

มากกว่าเท่ากบั 

59,460.00 

(บาท/ครวัเรอืน/ปี) 

มากกว่าเท่ากบั 

67,695.75 

(บาท/ครวัเรอืน/ปี) 

มากกว่าเท่ากบั 

75,931.46 

(บาท/ครวัเรอืน/ปี) 

79,485.62 

(บาท/ครวัเรอืน/ปี) 

 ตวัชี้วดัพื้นที่

เกษตรกรรมที่

ไมเ่หมาะสม

ไดร้บัการ

ปรบัเปลีย่น

กจิกรรมการ

ผลติ 

มากกว่าเท่ากบั 

79,200 

(ไร่) 

มากกว่าเท่ากบั 

90,000 

(ไร่) 

มากกว่าเท่ากบั 

90,000 

(ไร่) 

93,297  (ไร่) 

ภายหลงัปรบัเปลีย่น

พื้นทีปี่ 2562 

เกษตรกร 

รอ้ยละ 93.40  

มรีายไดสุ้ทธเิพิม่ขึ้น

มากกว่ารอ้ยละ 10 

2. การประเมนิ

ศกัยภาพใน

การดาํเนินงาน 

(Potential 

Base) 

ตวัชี้วดัการ

พฒันาองคก์าร

สู่ดจิทิลั : 

ตรวจสอบดนิ

เพือ่การเกษตร

ในหน่วยงาน

ภมูภิาค 

ยืน่เรื่อง/ยืน่คาํขอ

และเอกสารประกอบ

เป็นกระดาษ  

โดยประชาชนไมต่อ้ง

เดนิทางมาตดิต่อ  

ณ สาํนกังาน  

เช่น จดัส่งทาง

ไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกส ์  

เป็นตน้ 

ยืน่เรื่อง/ยืน่คาํขอ

ทางออนไลน ์ 

(e-from) แต่ยงั 

ไมส่ามารถแนบ

เอกสารมาพรอ้ม

กนัผ่านระบบได ้

โดยใหป้ระชาชน

จดัส่งแยกมาใน

รูปแบบ 

 scan file 

ยืน่เรื่อง/ยืน่คาํขอ

ทางออนไลน ์ 

(e-from) 

 ทีป่ระชาชนมคีวาม

ปลอดภยั รกัษา

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

และแนบเอกสาร

ประกอบการ

พจิารณาได ้

ยืน่เรื่อง/ยืน่คาํขอ 

ทางออนไลน ์ 

(e-from) 

 ทีป่ระชาชนมคีวาม

ปลอดภยั รกัษาขอ้มลู

ส่วนบคุคล และแนบ

เอกสารประกอบการ

พจิารณาได ้

 ตวัชี้วดัทีก่าร

ประเมนิสถานะ

ของหน่วยงานใน

การเป็นระบบ

ราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) 

415.91  

(คะแนน) 

415.91  

(คะแนน) 

 

424.23  

(คะแนน) 

 

429.79 

(คะแนน) 
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  การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 2564 

 

1. การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance Services) การสอบทานการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ การบญัชี การพสัดุ 

 

ผลการดําเนินการตามขอ้เสนอแนะในระบบสารสนเทศดา้นการตรวจสอบภายใน  

(แผนการตรวจสอบประจาํปี พ.ศ. 2564) 

กจิกรรมฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดนิ 

- รณรงคแ์ละส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก 

- ขอ้มลูการปลูกหญา้แฝกในระบบบริหารและตดิตามโครงการปลูก

หญา้แฝก (VGT) ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปจัจุบนั 

- หน่วยงานมขีอ้มลูทางวชิาการสนบัสนุนการพจิารณาคดัเลอืกพื้นที่

ปลูกหญา้แฝก เพือ่สามารถกาํหนดวธิกีารปลูกหญา้แฝกไดเ้หมาะสม

กบัสภาพพื้นที่ 

กจิกรรมการรองรบัการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศและลดโลกรอ้น 

- จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้พรอ้มปลูกไมย้นื

ตน้โตเรว็ 

- หน่วยงานมกีารตดิตามและประเมนิผลสมัฤทธิ์หลงัการดาํเนิน

กจิกรรมเสรจ็สิ้น 3 - 5 ปี เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ/ปรบัปรุง

ขยายผลกจิกรรมต่อไปอย่างย ัง่ยนื 

- มกีารรณรงคใ์หเ้กษตรกรมคีวามรูเ้กี่ยวกบังานจดัระบบ อนุรกัษด์นิ

และนํา้ ดว้ยการปลูกไมย้นืตน้ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมภาค

ประชาชน 

โครงการแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- การก่อสรา้งแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขต

ชลประทาน 

- หน่วยงานมกีารจดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามระเบยีบกาํหนด 

- หน่วยงานใชโ้ปรแกรมจดัการแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน

สาํรวจพื้นที ่เพือ่เป็นขอ้มลูพจิารณาความเหมาะสมในการขดุสระ 

โครงการบรหิารจดัการผลติสนิคา้เกษตรตาม

แผนทีเ่กษตร เพือ่การบรหิารจดัการเชงิรุก 

(Agri-map) 

- จดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ ปรบัเปลีย่นการ

ผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri – map 

- หน่วยงานมคู่ีมอืการปฏบิตังิานโครงการ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ

ของเจา้หนา้ที ่

- การประเมนิราคางานจดัระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ เป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนั 

งบประมาณจงัหวดั - โครงการงบประมาณจงัหวดัไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมพฒันาก่อน

มกีารเสนอคณะกรรมการกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 

การใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นและการจดัเขา้พกั

อาศยัในทีพ่กัของทางราชการ 

- หน่วยงานมกีารทบทวนหลกัเกณฑก์ารจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในที่

พกัของทางราชการและมกีารทบทวนสทิธกิารเบกิค่าเช่าบา้น ใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบ 
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2. งานบรกิารใหค้าํปรกึษา (Consulting Service) 

ภารกิจหน่ึงของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ช่วยในการเพิ่มมูลค่าใหก้บัองคก์รคือการใหค้าํปรึกษาแก่เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานของกรมพฒันาที่ดินปฏบิตัิงานไดส้าํเร็จเกิดผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ต ัง้ไว ้โดยงานบริการใหค้าํปรึกษาได ้

ดาํเนินการหลายรูปแบบทุกช่องทาง ซึ่งไดแ้ทรกซึมกบังานใหค้วามเชื่อม ัน่ดว้ย ดงันัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุม่ตรวจสอบภายในจงึไดจ้ดัทาํโครงการ “สรา้งเครือข่ายเบกิจ่ายปลอดภยั” เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน กรมพฒันาที่ดนิ

มแีนวปฏิบตัิที่ถูกตอ้งช่วยลดขอ้ผิดพลาดการปฏิบตัิงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานที่มีอายุงาน 

ไม่เกิน 5 ปี อบรมผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวนัที่ 29 - 30 ก.ค. 2564 ซึ่งมผูีล้งทะเบยีน จาํนวน 303 คน 

กลุม่ตรวจสอบภายในไดน้าํขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดัทาํโครงการเขา้สู่เวบ็ไซตข์องกลุ่ม เพื่อใหโ้ครงการมคีวามต่อเน่ืองและ

ย ัง่ยนื ดงัน้ี 

 

ลาํดบั รายการ ช่องทาง 

1 ประเดน็คาํถามระหว่างดาํเนินโครงการ 

 

https://audforlearning.blogspot.com/2021/09/blog-post.html  

โครงการคลนิิก Consult Online หวัขอ้ สรุปถาม - ตอบ 

2 การบรรยายความรู ้

หลกัสูตรที ่1 ความรูด้า้นการเบกิจ่าย 

หลกัสูตรที ่2 ความรูด้า้นบญัชี

การเงนิ    

Youtube โดยหลกัสูตรที ่1 ความรูด้า้นการเบกิจ่ายสามารถดูไดท้ี ่

https/wwyoutube.com/watch?v=A41Un50GbYA และ

หลกัสูตรที ่2 ความรูด้า้นบญัชี การเงนิ สามารถดูไดท้ี่

https://www.youtube.com/watch?v=OiEg2pKpmlg 

3 ฝากคาํถามเกี่ยวกบัระเบยีบปฏบิตัิ สแกน QR Code ไดท้ี ่http://www1.ldd.go.th/FLddwebsite/ 

WEB_AUD/index.htm และสามารถดูคาํตอบไดท้ีเ่มนูโครงการ

คลนิิก Consult Online หวัขอ้ สรุปถาม – ตอบ 
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การประเมินผลความพงึพอใจต่อโครงการ 

     กลุ่มตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํประเมนิผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมที่มต่ีอโครงการ เพื่อนาํขอ้มูลมา

ปรบัปรุงการดาํเนินการคร ัง้ต่อไป โดยภาพรวมผูเ้ขา้รบัการอบรมท ัง้ 2 หลกัสูตรไดป้ระเมนิใหค้วามรูท้ี่ไดร้บั วทิยากร

การดาํเนินการถ่ายทอดความรูผ้่านโครงการอยู่ในเกณฑร์ะดบัความพงึพอใจมากที่สุด ทาํใหไ้ดร้บัความรู ้และความ

เขา้ใจดา้นการเบกิจ่ายใหถ้กูตอ้ง และตอ้งการใหต่้อยอดขยายผลโครงการต่อไป 

 

 

 

 

  

ความพงึพอใจต่อความรูท้ีไ่ดร้บั 

ความพงึพอใจต่อวทิยากร 

ความพงึพอใจต่อการดาํเนินการ

ถ่ายทอดความรู ้

ความพงึพอใจต่อความรูท้ีไ่ดร้บั 

ความพงึพอใจต่อวทิยากร 

ความพงึพอใจต่อการดาํเนินการ

ถ่ายทอดความรู ้

หลกัสูตรที่ 1 ความรูด้า้นการเบิกจา่ย 

   

หลกัสูตรที่ 2 ความรูด้า้นบญัชีการเงนิ
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  กจิกรรมศูนยป์ฏบิตักิารพฒันาที่ดินเฉพาะกจิ (ศปพ.) 

ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดินเฉพาะกิจเป็น

หน่วยงานที่ไดร้บัหนา้ที่ในการสนบัสนุนโครงการ

ความร่วมมือต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกกรม

พฒันาที่ดิน เพื่อใหง้านพฒันาที่ดินลุล่วง โดยมี

หนา้ที่อ ํานวยความสะดวกท ัง้ดา้นวิชาการ และ 

การดาํเนินการ รวมถึงศึกษาแนวทางการพฒันา

กระบวนงานใหด้าํเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยใน

วนัดินโลกปี 2564 ทางศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดิน

เฉพาะกิจ ไดร้บัเกียรติใหเ้ขา้ร่วมจดันิทรรศการ

เพื่ อนํ า เสนองาน smart tambon ภายใตค้ํา ขว ัญ “พิชิตดิน เ ค็ม เติม เต็มผลผลิตสร า้ งชีวิต เกษตรกร ”  

ทางศูนยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิเฉพาะกจิไดม้ส่ีวนร่วมในการนาํเสนอการดาํเนินโครงการ smart tambon ภายใตโ้มเดล 

BCG โดยมี นายอ ัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (ผอ.ศูนย์ปฏิบตัิการพฒันาที่ดินเฉพาะกิจ)ไดน้ําถวายรายงานต่อ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ ในเรื่องดงักล่าว ซึ่งในเน้ือหาจะกล่าวถึงการพฒันา

ตาํบล โดยใชฐ้านขอ้มลูดา้นดนิ และการใช ้agri-map พรอ้มท ัง้ขอ้มลูเศรษฐสงัคม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มจากการใชท้ี่ดิน

โดยสามารถอยู่ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติได ้เช่น การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์การนาํเศษวสัดุเหลอืใชใ้น

ทอ้งถิ่นกลบัมาทาํเป็นปุ๋ ยหมกั หรือนํา้หมกั ท ัง้การเพิ่มรายไดด้า้นการเกษตร เช่น การปลูกผกัในตลาดอินทรีย ์

หรอืตลาดมลูค่าสูงเป็นอาชพีเสรมิ เป็นตน้  

ศูนยป์ฏิบตัิการพฒันาที่ดินเฉพาะกิจ ไดม้ีงานสนบัสนุนคณะทาํงานพื้นที่สีเขยีว ซึ่งเป็นคณะทาํงานภายใต ้

โครงการเพื่อการอนุรกัษแ์ละพฒันาพื้นที่คุง้บางกะเจา้ โดย 

มีการดําเนินงานลกัษณะการพฒันาเชิงพื้ นที่อย่างต่อเน่ือง 

ดาํเนินการช่วยเหลือพื้นที่ดินเปรี้ ยวจากการจดัการที่ดินที่ไม่

ถูกตอ้ง โดยทางศูนยป์ฏิบตัิการพฒันาที่ดินเฉพาะกิจไดเ้ขา้ไป

เป็นที่ปรึกษาในการดาํเนินงาน ของคณะทาํงานพื้นที่สีเขียว

ดงักล่าว และไดป้ระสานงานกบัภาคีเครือข่ายของโครงการ  

นัน่คือบริษทัปตท. จาํกดั (มหาชน) ในส่วนของบริษทัลูกที่ชื่อ 

บริษ ัท เอไอ แอนด์ โรโบติกเวนเจอร์ (ARV) จนพ ัฒนา 

Dashboard ในการนําเสนอขอ้มูล แผนที่ และรายละเอียด 

ต่าง ๆ ของพื้นทีบ่างกะเจา้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ในแต่ละคณะทาํงาน

สามารถดําเนินการประสานขอ้มูลและดาํเนินการทาํงานเป็น

ทมีงานเดยีวกนัไดส้าํเรจ็ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการทาํงานและตวัชี้วดั

พื้นที่สีเขยีวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของบางกะเจา้ นอกจากน้ียงัใช ้

dashboard ดงักล่าว เป็นเครื่องมือเพื่อการออกแบบและวาง

แผนการจดัการพื้นทีร่่วมในปีต่อ ๆ ไป  
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สืบเน่ืองจากแนวคิดการใหเ้กษตรกรลดการใชปุ้๋ ยเคมี

อย่างฟุ่มเฟือยอย่างทีเ่ป็นมาใหม้าใชปุ้๋ยเคมเีท่าที่จาํเป็น และหนัมา

ใชปุ้๋ ยอินทรีย ์เพิ่มขึ้ นดว้ยการใช เ้ทคโนโลยีการใชปุ้๋ ยตาม 

ค่าวิเคราะหด์ิน โดยคาดหวงัว่าจะช่วยส่งผลให ้คุณภาพผลผลติ

ของเกษตรกรดีขึ้น ในขณะเดียวกนั ตน้ทุนในการเพาะปลูก 

ก็ควรลดลง เกษตรกรมี สุ ขภาพดีขึ้ นจ ากการลดการใช ้

ยาฆ่าแมลง และสภาพดินในแปลงเพาะปลูกดีขึ้ น ซึ่ งทาง 

กรมพฒันาที่ดิน ไดม้ีการดาํเนินงานความร่วมมือเพื่อลดการใช ้

ปุ๋ ยเคมีกบับริษทั ปตท.จาํกดั โดย ศูนยป์ฏิบตัิการพฒันาที่ดิน

เฉพาะกิจได ร้ ับมอบหมายใหไ้ปใหค้วาม รู ก้ ารใช ปุ้๋ ยตาม 

ค่าวเิคราะหด์นิในพื้นทีน่าํร่อง 3 พื้นที ่3 ชนิดพชื ไดแ้ก่  

1) พื้นทีป่ลูกกาแฟ ต.แมส่ลองใน อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย  

2) พื้นทีป่ลูกขา้ว ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม  

3) พื้นทีป่ลูกออ้ย ต.ท่ามะนาว อ.ชยับาดาล จ.ลพบุร ี 

ทัง้การประชุมสรา้งความเขา้ใจ การวิเคราะหด์ินและสนบัสนุนใหใ้ชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ิน ผลลพัธท์ี่ได  ้คือ 

เกษตรกรทีป่ลูกขา้วมแีนวโนม้ไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น 50 - 100 กก./ไร่ โดยมกีารใชปุ้๋ยเคมลีดลงประมาณครึ่งหน่ึง สาํหรบั

พชืกาแฟ ไดใ้ชปุ้๋ยเคมลีดลงเหลอื 1 ใน 3 ทว่าตน้กลบัแขง็แรงขึ้นและใบมสีีเขม้ขึ้น รวมถงึมโีรคและแมลงเขา้ทาํลาย

นอ้ยลง น่าเสยีดายที่เกิดพายุเขา้ทาํลายผลผลติเสยีก่อน ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บผลผลติได ้ดา้นออ้ยมหีลายแปลงตอ้งใส่

ปุ๋ยเพิม่ขึ้นประมาณ 30% จากเดิม เพราะดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํา่จากการปลูกออ้ยมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ส่งผล

ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเดิม ซึ่งหลงัจากไดม้ีการคืนขอ้มูลใหเ้กษตรกรแลว้ เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ใหค้วามสนใจ และชื่นชอบเทคโนโลยีการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ินเป็นอย่างมาก ซึ่งทาํใหท้างพด.และปตท. ไดส้รา้ง

เครือข่ายเกษตรกรผูใ้ชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ิน และไดต้น้แบบกระบวนการสรา้งการรบัรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้

เกษตรกรเพือ่ใชใ้นการขยายผลในอนาคต โดยเริ่มจาก 

1.สรา้งกลุม่เกษตรกรผูส้นใจ (การนาํเสนอขอ้มลูและเทคโนโลยเีพือ่สรา้งการรบัรู ้และแรงจูงใจในการใช ้

เทคโนโลย)ี 

2. เชญิชวนและคดัเลอืกเกษตรกรตน้แบบ 

3. ทาํแปลงทดสอบ สาธิต (สนบัสนุนเฉพาะปจัจยัการผลติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลย)ี 

4. ตดิตามแปลงและเก็บเกี่ยวผลผลติ 

5. วเิคราะหผ์ลการทาํแปลงทดสอบและจดักจิกรรมคืนขอ้มลู 

6. ดาํเนินการต่อเน่ือง (เชญิชวนเกษตรกรที่สนใจเขา้ร่วม) 
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ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดินเฉพาะกิจ ไดร้บัมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมพฒันาที่ดินใหเ้ป็นทีป่รึกษาในการดาํเนินงาน

พฒันาพื้นที่ที่กรมพฒันาที่ดินไดร้บัการดูแลภายในศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดาํริ จงัหวดัระยอง 

ร่วมกบัสถานีพฒันาที่ดินระยอง และสาํนกัวศิวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดิน ในการออกแบบใหพ้ื้นที่ดงักล่าวใหเ้ป็นพื้นที่

แสดงแปลงเกษตรอจัฉรยิะ สาํหรบัเกษตรกรที่สนใจมาเขา้ชม โดยร่วมกนัวางผงัเพาะปลูกและระบบนํา้ใหม่ เพื่อใหเ้กิด

ประสทิธภิาพ สาํหรบัการใช ้IoT เขา้มาจดัการแปลงเกษตร   

 

 



ffff 
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  รางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมากรมพฒันาที่ดิน สนบัสนุนการพฒันาระบบราชการ การใหบ้ริการประชาชน และอื่น ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีอย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมถงึผูบ้ริหารเลง็เหน็ความสาํคญัของการไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก ใหก้ารสนบัสนุนและสรา้งแรงจูงใจให ้

หน่วยงานเสนอผลงานสมคัรขอรบัรางวลัเลศิรฐั ท ัง้ 3 สาขา พรอ้มท ัง้สรา้งกลไกการขบัเคลือ่นรางวลัในรูปแบบต่าง ๆ 

ท ัง้แต่งต ัง้คณะกรรมการและคณะทาํงานพจิารณาผลงาน รวมท ัง้การเชิญวทิยากรที่มคีวามรู ้ความสามารถมาใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจกบัหน่วยงานในการจดัทาํรางวลัฯ เพื่อใหห้น่วยงานท ัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไดเ้สนอผลงานสมคัร 

รบัรางวลัเลศิรฐั โดยมผีลงานทีไ่ดร้บัรางวลัเลศิรฐัต ัง้แต่ปี 2556 – 2564 รวมจาํนวน 39 ผลงาน  

 

 

ปี พ.ศ. 2564 จากผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา กรมพฒันาที่ดินมีการทบทวนและหาจุดปรบัปรุง ซึ่งพบว่า  

การดาํเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA 4.0) กรมพฒันาที่ดินไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหม้ี

การวิเคราะหแ์ละวางระบบการทาํงานใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์PMQA 4.0 ท ัง้ดา้นการนําองค์การ การวางแผน 

เชงิยุทธศาสตร ์การใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี การพฒันาบุคลากร การปรบัปรุงกระบวนงาน 

การวดั วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้และการจดัเก็บผลลพัธก์ารดาํเนินงาน รวมท ัง้มกีารแต่งต ัง้คณะทาํงานเพื่อ

พิจารณาจ ัดทํารายงานผลการดํา เนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ทําใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของท ัง้ ผูบ้ริหาร 

และผูป้ฏิบตัิงานจากทุกหน่วยงาน รวมท ัง้การสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรที่จดัทาํผลงานสมคัรรางวลั 
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และจดัใหม้ีวิทยากรผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญเครื่องมือ PMQA 4.0 มาใหค้ําปรึกษาแนะนําและวางกรอบการ

ดาํเนินงานจนเกดิผลลพัธส์ามารถเขยีนผลงานตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั PMQA 4.0 จนไดร้บัรางวลั 

สาํหรบัรางวลับริการภาครฐั และรางวลัการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม หน่วยงานภายในยงัคงใหค้วามร่วมมอืส่ง

สมคัรรางวลัอย่างต่อเน่ือง มหีน่วยงานส่งสมคัรรางวลัเลศิรฐั จาํนวน 24 ผลงาน ผลปรากฏว่า กรมพฒันาที่ดินไดร้บั

รางวลัเลศิรฐั ประจาํปี พ.ศ. 2564 จาํนวน 3 สาขา จาํนวน 8 รางวลั ดงัน้ี 
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1.  สาขาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

    1) รางวลัคุณภาพการบริหารจ ัดการ

ภาครฐั 4.0 (PMQA 4.0) “ผ่านเกณฑร์ะดบั 

Advance” หน่วยงาน : กอง/สาํนกั 

 

    2) รางวลัคุณภาพการบริหารจ ัดการ

ภาครฐั (PMQA) หมวด 1 การนําองคก์าร

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม “ผ่านเกณฑ”์ 

หน่วยงาน : กอง/สาํนกั 

 

 

 

 

2. สาขาการบรหิารราชการแบบมีสว่นร่วม 

    2.1 ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมส่ีวนร่วม  

  1) ปลูกผกั รกัษ์ดิน สรา้งรายได ้

คืนถิ่น ใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร

อินทรีย ์ร ักษ์นํ ้า ลุ่มนํ้าภาค “ระด ับดีเ ด่น” 

หน่วยงาน : สถานีพฒันาที่ดินพิษณุโลก 

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

 

  2) คนันาพารวย คูนํา้สวย ช่วยขจดั

ภ ัยแลง้ ตน้แบบไร่นาสวนผสม บา้นบึง

กระจบั ตําบลบึงกระจบั อําเภอวิเชียรบุร ี

จ ังหวดัเพชรบูรณ์ “ระด ับดี”หน่วยงาน : 

ส ถ า นี พ ั ฒ น า ที่ ดิ น เ พ ช ร บู ร ณ ์ 

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 
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 2.2 ประเภทรางวลัร่วมใจแกจ้น “ระดบัดเีด่น” 

  1)  โคกจานแกจ้น ปลูกถ ัว่พร า้ 

บํารุงดินดี ผลผลิตขา้วหอมมะลิเพิ่มพูน 

หน่วยงาน : สถานีพฒันาที่ดินศรีสะเกษ  

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 

 

 2.3 ประเภทรางวลัผูน้ําหุน้ส่วนความ

ร่วมมอื 

  1) นายคําภีร ์  หงษ์คํา ประธาน 

กลุ่มเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 

ตําบลบึงกระจบั อําเภอวิเชียรบุรี จงัหวดั

เพชรบูรณ์ (ผลงาน : คนันาพารวย คูนํา้สวย

ช่วยขจ ัดภยัแลง้ ตน้แบบไร่นาสวนผสม 

บา้นบงึกระจบั ตาํบลบงึกระจบั อาํเภอวเิชียรบุร ี

จงัหวดัเพชรบูรณ์) “ระดบัดี” หน่วยงาน : 

สถานีพฒันาทีด่นิเพชรบูรณ ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 8 

 

  2.4 ประเภทรางวลัเลือ่งลอืขยายผล 

  1) ปลูกฮกัทอ้งถิ่น หมอดินอินทรีย ์

วิ ถี ย โ ส ธ ร  “ ร ะ ด ับ ดี ”  ห น่ ว ย ง า น  :  

กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 

 

 

3. สาขาบรกิารภาครฐั 

 1) การพฒันาระบบบริการขอ้มูลดินและ

การใช ท้ี่ ดิน  :  ดินออนไลน์ “ระด ับดี ” 

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 94.47  คะแนน ระดบั A   

 

 กรมพฒันาที่ดิน ไดเ้ขา้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต ั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั โดยมีศูนย์ปฏิบตัิการต่อตา้น 

การทุจริต กรมพฒันาที่ดิน (ศปท.พด.) ทาํหนา้ที่ส่งเสริมดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสภายใตแ้ผนปฏิบตัิการส่งเสริม

คุณธรรมและแผนปฏิบ ัติการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพ ัฒนาที่ ดิ น 

การประเมิน ITA ในปจัจุบนั เป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS) ของสาํนกังาน ป.ป.ช. 

โดยขอ้มลูประกอบการประเมนิ 3 ส่วน คือ  

1. บุคลากรในหน่วยงานทุกระดบั ที่ปฏิบตัิงาน 

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี                                 

2. ผูร้บับรกิาร หรอืผูม้าตดิต่อหน่วยงาน          

3. การเปิดเผยขอ้มลูทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  

สํานักงาน ป.ป .ช .  กําหนดเ ป้ าหมายในระยะแรก  

พ.ศ. 2561 - 2565 คือ ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงาน

ภาครฐัจะตอ้งมผีลการประเมนิ ITA 85 คะแนน หรือต ัง้แต่

ระดบั A ขึ้นไป  

ผลการประเมิน ITA ของกรมพ ัฒนาที่ดิน ต ั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบนัมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้ น  โดยใน 

ปี  2564 มีผลคะแนน 94.47 คะแนน สูงกว่ าทุก ปีที่ผ่ านมา ซึ่ ง เ ป็นผลมาจากผู บ้ริหารกรมพ ัฒนาที่ดิน                       

ใหค้วามสาํคญัต่อการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของกรมพฒันาที่ดิน ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ 

อาทิ การประกาศเจตจาํนงต่อตา้นการทุจริต การรณรงค์

ต่อตา้นการทุจริต การไม่รบัของขวญัของกาํนลัจากการ

ปฏิบ ัติหน ้าที่  การจ ัด ฝึกอบรมด า้นการ เสริมสร า้ ง 

ธรรมาภบิาลและการต่อตา้นการทุจริต แต่งต ัง้คณะทาํงาน 

ITA กาํหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของกรมพฒันาทีด่นิ เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการ

ประเมิน ITA ใหก้บับุคลากรทุกระดบั โดยจดัประชุม 

เชิงปฏบิตัิการ “การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเ นิ นงานของหน่ วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)” โดยที่กรมพฒันาที่ดินไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดีจากเจา้หนา้ที่ทุกหน่วยงาน

ภายในกรมพฒันาที่ดิน ในการดาํเนินการตามมาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และสนบัสนุน

ใหก้รมพฒันาทีด่นิ เป็นหน่วยงานทีม่คุีณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้  

 

ผลการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาทีดิ่น ป พ.ศ. 2559 – 
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  รางวลัองคก์รคุณธรรมตน้แบบโดดเด่น 

 

การประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแผน

แม่ บ ท ส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รม แ ห่ ง ช า ติ  ฉบ ับ ที่  1                      

(พ.ศ. 2559 – 2565) มีหลกัการสาํคญั คือ องค์กร 

มีการพฒันาที่สมดุลท ัง้ทางวตัถุและจิตใจ ภายใต ้

แนวคิด “คุณธรรมนาํการพฒันา” สืบสานความเป็น

ไทย ปลูกฝังคุณธรรมผ่านสงัคมและวฒันธรรม

องคก์ร ใหอ้งค์กรเป็นแหล่งสรา้งคนดี เพื่อสงัคมด ี

และเป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคมคุณธรรม อยู่ร่วมกนั

ดว้ยความสงบสุข  

กรมพฒันาที่ดิน เขา้ร่วมการประเมนิองคก์ร

คุณธรรม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 โดยมศูีนยป์ฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต กรมพฒันาที่ดิน (ศปท.พด.) ดาํเนินงานภายใต ้

แผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรมของกรมพฒันาที่ดิน จดักิจกรรมที่สะทอ้นการมคุีณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นที่ประจกัษ ์

โดยประกาศเจตนารมณ์และลงชื่อร่วมกนัที่จะขบัเคลื่อนกรมพฒันาที่ดินใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรมตน้แบบ กาํหนด

คุณธรรมเป้าหมาย “ปญัหาที่อยากแก ้ความดีที่อยากทาํ” ที่สอดคลอ้งกบัคุณธรรม 4 ประการ “พอเพยีง วนิยั สุจริต 

จิตอาสา” ยึดม ัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวฒันธรรม จดัทาํแผนส่งเสริม

คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร ยกย่อง เชิดชู บุคคลผูม้ีคุณธรรม เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่

ผูป้ฏบิตังิาน   

กรมพฒันาทีด่นิ ไดร้บัการประเมนิใหเ้ป็น “องคก์รคุณธรรมตน้แบบ” จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต ัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา และในปี พ.ศ. 2564 ไดร้บัการคดัเลอืกจากคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหเ้ป็น “องค์กรคุณธรรมตน้แบบโดดเด่น” ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากกรมพฒันาที่ดินไดส้นบัสนุนใหบุ้คลากรทุกหน่วยงานเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอย่างสมํา่เสมอ กล่าวไดว้่าการประเมนิองคก์รคุณธรรมช่วยใหทุ้กหน่วยงานในกรมพฒันาที่ดิน 

ไดร้วบรวม เผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลการจดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมคุณธรรมขององคก์รในแต่ละปี ซึ่งนอกจาก

ทาํใหบุ้คลากรท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไดร้บัทราบการจดักิจกรรมต่างๆ เกิดทศันคติที่ดี มคีวามภาคภูมใิจใน

หน่วยงาน ส่งผลใหเ้กดิความคิดและการประพฤตปิฏบิตัทิีส่ะทอ้นการมคุีณธรรมจริยธรรมแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นแหล่ง

ถ่ายทอดองคค์วามรูข้ยายผลไปสู่องคก์รอื่นๆ เกิดเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีของหน่วยงานในภาครฐั ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์น

การขบัเคลือ่นสงัคมคุณภาพโดยรวมต่อไป 
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1 



70 สว่นที่ 4 รางวลัผลสมัฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกยีรต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



สว่นที่ 4 รางวลัผลสมัฤทธิ์ของงาน และการเชิดชูเกยีรต ิ 71 
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  ขา้ราชการพลเรอืนดีเด่น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกติต ิ ไชยนิมิต 

ตาํแหน่ง        ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาที่ดินสกลนคร 

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต 5 

วฒุกิารศึกษา   ปรญิญาโท  

Oklahoma City University 

ผลงานดีเด่น  

1. ส่ง เสริมการปลูกหญา้แฝกในพื้ นที่ เพื่ออนุร ักษ์ดินและนํ้า 

และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2. ส่ง เสริมใหผ้ลิตกลา้หญา้แฝกและใชป้ระโยชน์ ป้องก ัน 

การชะลา้งพ ังทลายของดิน ไดร้ ับรางว ัลพระราชทานของ 

กรมพฒันาทีด่ิน 

นายบญัฑติ  จนัทรตัน์ 

ตาํแหน่ง        ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิตกิาร  

สาํนักงานเลขานุการกรม 

วฒุกิารศึกษา   ปรญิญาโท  

สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

 

ผลงานดีเด่น  

แกต่้างคดีปกครองแทน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผูถู้กฟ้องคดีที่ 3 และคณะกรรมการพฒันาที่ดินผูถู้กฟ้องคดีที่ 4 

ในคดีหมายเลขดาํ ที่ ส.55/2560 ระหว่าง สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 

ที่ 1 กบัพวกรวม 85 คนผูฟ้้องคดี กบัผูว้่าราชการจงัหวดันครปฐมที่ 1 

กบัพวกรวม 9 คน ผูถู้กฟ้องคดี ผลการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหศ้าล

ปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ส่งผลใหผู้ถู้กฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4  

ไมต่อ้งรบัผดิชดใชค่้าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
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ปฏทินิกจิกรรมกรมพฒันาที่ดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ตลุาคม 2563 
 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

10 พธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน วดัแจง้แสงอรุณ 

ตาํบลธาตเุชงิชุม  

อาํเภอเมอืง  

จงัหวดัสกลนคร 

13 พธิวีางพวงมาลาและถวายบงัคม เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

ทอ้งสนามหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

 

 ธนัวาคม 2563 
 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

4 พธิเีปิดงานวนัดนิโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil 

biodiversity : รกัษป์ฐพ ีคืนชีวทีีห่ลากหลายใหผ้นืดนิ” 

ศูนยค์วามเป็นเลศิ 

ดา้นการวจิยัดินแห่ง

ภมูภิาคเอเชีย (CESRA) 

อาํเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา 

5 พธิถีวายบงัคมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

ทอ้งสนามหลวง 

6 ร่วมเดนิเทรล ในกจิกรรม “เดนิ - วิง่ วนัดนิโลก 2020 Trail @CESRA” ศูนยค์วามเป็นเลศิ 

ดา้นการวจิยัดินแห่ง

ภมูภิาคเอเชีย (CESRA) 

อาํเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา 
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 มกราคม 2564 
 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

11 สกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ประจาํกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม ่พ.ศ. 2564 

กรมพฒันาทีด่นิ 

 

 มีนาคม 2564 
 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

10 พธิมีอบเหรียญรางวลั King Bhumibol World Soil Day Award  

ประจาํปี 2563 

หอ้งประชมุ 115 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
 

 เมษายน 2564 
 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

9 สรงนํา้พระพทุธรูปเน่ืองในเทศกาลสงกรานต ์ประจาํปี 2564 กรมพฒันาทีด่นิ 
 

 พฤษภาคม 2564 

 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

23 “วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 58 ปี”  

และพธิเีปิดศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการพฒันาทีด่นิ  

(Center of Excellence on Land Development) ผ่านระบบ 

การประชมุทางไกล (Video Conference) จาก กรมพฒันาทีด่ิน กรุงเทพฯ 

ไปยงัสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 และสถานีพฒันาทีด่นิทกุจงัหวดั 

ทัว่ประเทศ 

กรมพฒันาทีด่นิ 

 

  



สว่นที่ 5 ปฏทินิ 85 
 

 กนัยายน 2564 

 

วนัที่ กจิกรรม สถานที ่

21 ร่วมงานมทุติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายุราชการ กรมพฒันาที่ดนิ  

ประจาํปี 2564 Memories of LDD “Miracle of Soil” 

กรมพฒันาทีด่นิ 

28 กจิกรรมเน่ืองในวนัพระราชทานธงชาติไทย  

(Thai National Flag Day) 

กรมพฒันาทีด่นิ 
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นางสาวพรรณพศิ บว่งนาวา นางอรอมุา สรรพสทิธิ์โยธนิ 

นางกรยีาภรณ์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา นางสาวพยตัตกิา  พลสระคู 

นายวศิิษฐ ์ งามสม นายปรเมศร ์ ชะดี 

นางสาววไิลพร  นอ้ยบุรี นางสุมลมาลย ์ จงด ี

นายยศ  สุคนธมาน นางเพญ็ศรี  กลางทพั 

นางสาวธมัญลกัษณ์ เสอืคง นางสาววารุณี กอ้นทอง 

นางสาวกลุนรี ถนอมสุข นางสาวสริกิลุ ศิรพิรกุลทรพัย ์

นางสาวสุดถวลิ ไสยะหุต นางสาวสุมาล ี อตัเจตะนะ 

นางสาวกวสิรา แกว้จนัทรา นางสาวศรมีณี นิลพทิกัษ ์

พนกังานราชการและเจา้หนา้ทีก่องแผนงาน   

 

นายณฐัพล ทรงศิริเลศิ   
 

 

 

 

นางสาวเบญจพร   ชาครานนท ์ อธบิดีกรมพฒันาทีด่นิ 

นางสาวภทัราภรณ ์  โสเจยยะ รองอธบิดีกรมพฒันาทีด่ินดา้นบรหิาร 

นายสถาพร   ใจอารยี ์ รองอธบิดีกรมพฒันาทีด่ินดา้นวชิาการ 

นายถวลิ   ม ัง่นุย้ รองอธบิดีกรมพฒันาทีด่ินดา้นปฏบิตัิการ 

ออกแบบ 

 

คณะบรรณาธิการ 

ท่ีปรึกษา 

 

คณะผู้จดัทาํ 
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