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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.3 จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
 
ค าอธิบาย :  
               พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ภาคการเกษตรที่มีปัญหาทางกายภาพ   
หรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยกรมพัฒนาทีดิ่นเข้าไปส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ 
ในการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็ม ตลอดจนส่งเสริมการใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพจากผลิตภันฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดิน ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละพ้ืนที ่

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

ไร่ 190,886 193,400 197,540 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

111,000 ไร่ 
179,792 ไร ่

และจัดท าแผนการฟ้ืนฟูปรับปรุงคุณภาพดิน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 
 

179,900 ไร่ 
และจัดท าแผนการฟ้ืนฟู

ปรับปรุงคุณภาพดิน 
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

1.  ส านักงานพัฒนาทีด่ินเขต/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดั ที่ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน คัดเลือก
พื้นที่ด าเนินการในพื้นที่ที่มีปญัหาของเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ 

2.  ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปญัหาของดินแต่ละชนดิ และแนวทางแกไ้ขที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารงุดิน 

3.  จัดหาวสัดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หนิปูนฝุ่น โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด แจกจา่ยให้เกษตรกร
ตามสภาพปญัหาของดิน รวมท้ัง ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปรับโครงสร้างของดิน 

4.  ติดตามผลการปฏิบัตงิาน พร้อมให้ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.  ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน และการ

ประชุมติดตามผลการด าเนนิงานของกรมฯ 
2.  มีคณะท างานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ตดิตามงานประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลการ

ประเมินไปพจิารณาปรับปรุงแก้ไข  
        3.  บุคลากรมีความตัง้ใจและความพร้อมในการปฏิบัตงิาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย
และแผนงานที่ก าหนดไว ้

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
ไม่มี 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
๑. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  

2561 ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB Ev-Mis)) 
๒. แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

 
 

 
 





ค ำน ำ 
 

กรมพัฒนาท่ีดินมีภารกิจส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ี
เกษตรกรรม รวมทั้งศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลอง ซึ่งกรมฯ ได้ด าเนินการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟู
ท่ีดินท่ีเป็นปัญหา โดยวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการพัฒนาท่ีน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักพื้นฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ สามารถก้าวไปสู่สังคมท่ี
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและท่ีดิน จ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาในระยะยาว ท้ังในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้น
ในประเด็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน 

การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ครั้งนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศ และเพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดินและการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งในการด าเนินงาน กรมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนฯ โดยมี ผู้บริหาร 
ผู้เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดเห็น ประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย 
ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา และโครงการสนับสนุนต่างๆ 

ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ บุคลากร และ
ผู้สนใจท่ัวไป ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนบริหารฯ 
ซึ่งจักเป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศต่อไป 

 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
กันยายน 2561 

 
 
 



(ก) 
 

สารบญั 
 

หน้า 
ค ำน ำ            
สำรบัญ           (ก) 
สำรบัญตำรำง          (ง) 
สำรบัญภำพ          (ฉ) 
บทสรุปผู้บริหำร          (1) 
บทท่ี 1  บทน ำ           1 

1.1 หลักกำรและเหตุผล         1 
1.2 วัตถุประสงค์          1 
1.3  ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ สู่กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร 
      ทรัพยำกรดินปัญหำของประเทศไทย       1 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินปัญหำของประเทศไทย  2 
1.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน        5 
1.6  นิยำมและค ำจ ำกัดควำม        6 

บทท่ี 2  กำรทบทวนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรดินและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดิน 
ของประเทศไทย         13 
2.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรดินของประเทศไทย     13 

2.1.1  สถำนกำรณ์ทรัพยำกรดิน      13 
2.1.2  ควำมเหมำะสมของดิน (soil suitability) ส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ 16 

2.2 สถำนกำรณ์กำรใช้ท่ีดินของประเทศไทย     19 
2.2.1 ข้อมูลสภำพกำรใช้ท่ีดิน       19 
2.2.2 กำรเปล่ียนแปลงสภำพกำรใช้ท่ีดิน     24 
2.2.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรดินและกำรใช้ท่ีดิน    29 

2.3 ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินของประเทศไทย    31 
2.3.1 สถำนกำรณ์ปัญหำระดับโลกท่ีมีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร 
       ทรัพยำกรดินของประเทศไทย                         31 
2.3.2 กำรพัฒนำงำนวิจัยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดิน  34 
2.3.3 ผลกำรด ำเนินงำนของกรมพัฒนำท่ีดิน     37 
2.3.4 เขตควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning)  38 

  



(ข) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

หน้า 
บทท่ี 3  สถำนภำพและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินปัญหำ     50 

3.1 สถำนภำพทรัพยำกรดินปัญหำของประเทศไทย       50 
3.1.1 ข้อมูลทรัพยำกรดินปัญหำ        50 
3.1.2 กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของดินปัญหำต่อกำรผลิตพืช    60 

3.2 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินปัญหำ         65 
3.2.1 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินอินทรีย์       65 
3.2.2 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินเค็ม       65 
3.2.3 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด       66 
3.2.4 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินทรำยจัด       66 
3.2.5 กำรใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินต้ืน       67 

3.3 เขตควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning)    
     ในพื้นท่ีดินปัญหำ         75 

3.3.1 ข้อมูลและแผนท่ีเขตควำมเหมำะสมของท่ีดิน    
        ส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) ในพื้นท่ีดินปัญหำ    75 
3.3.2 ควำมส ำเร็จของเขตควำมเหมำะสมของท่ีดิน 
        ส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) ในพื้นท่ีดินปัญหำ    75 

บทท่ี 4  แผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินปัญหำของประเทศไทย     77 
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(1) 
 

บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จัดท าขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดินและการปฏิรูปภาค
การเกษตรสู่การปฏิบัติ มีเป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) คือ พื้นท่ีดินปัญหาได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ การจัดท าแผนฯ ได้ศึกษาแนวทางและทิศทาง 
การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องจนสามารถน ามาสู่การ
ก าหนดกรอบแนวทางและทิศทางในการจัดท าแผนฯ โดยแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาฯ นี้ ได้ให้
ความส าคัญกับดินปัญหาทางการเกษตร ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ    
ดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยดินปัญหาท่ีเกิดตาม
สภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินต้ืน ส าหรับดินปัญหาท่ีเกิดจาก
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น ดินดาน ดินปนเป้ือน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินในพื้นท่ีนากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึง
ดินท่ีมีปัญหาเล็กน้อยท่ีเป็นข้อจ ากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด และดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นต้น 

1. ข้อมูลทรัพยำกรดินปัญหำและกำรใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหำ 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้จัดท าข้อมูลและแผนท่ีดินปัญหา  

ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 เป็นการ
น าฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 มาจ าแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจ ากลุ่มชุดดิน ซึ่งจะ
เป็นดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และ
ดินต้ืน มีพื้นท่ีรวม 60,025,262 ไร่ และได้วิเคราะห์ข้อมูลดินปัญหา กับข้อมูลการใช้ท่ีดินของประเทศไทยใน  
ปี พ.ศ. 2558-2559 ของกรมพัฒนาท่ีดิน สามารถจ าแนกดินปัญหากับการใช้ท่ีดิน สรุปได้ดังนี้ 

1) ดินอินทรีย์ มีพื้นท่ีรวมท้ังประเทศ 345,444 ไร่  พบในบริเวณท่ีลุ่มน้ าขังชายฝ่ังทะเลของ
ภาคใต้ มีการใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 216,172 ไร่ หรือร้อยละ 62.58 ของพื้นท่ีดินอินทรีย์ 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 81,406 ไร่ หรือร้อยละ 23.57 ของพื้นท่ีดินอินทรีย์ และเป็นพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นท่ีท้ิงร้าง พื้นท่ีลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง และพื้นท่ี
แหล่งน้ า 

2) ดินเค็ม มีพื้นท่ีรวมท้ังประเทศ 4,200,111 ไร่ ประกอบด้วยดินเค็มชายทะเล 1,961,915 ไร่ 
และดินเค็มบก 2,238,196 ไร่ นอกจากนี้ ได้ท าการส ารวจและศึกษาดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้
ปริมาณคราบเกลือท่ีผิวดินท่ีพบในฤดูแล้งมาเป็นเกณฑ์ในการจัดท าแผนท่ี พบว่า พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเกลือ 
มีเนื้อท่ี 11,506,882 ไร่ และหากซ้อนทับข้อมูลดินเค็มกับพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเกลือ พบว่า มีพื้นท่ีรวม 
13,749,799 ไร่ มีการใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,495,732 ไร่ หรือร้อยละ 10.88  และเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นท่ีท้ิงร้าง 
พื้นท่ีลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง และพื้นท่ีแหล่งน้ า  

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

   

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 
Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว 
เลขานุการกรม 
 
ค าอธิบาย :  
               เป็นตัวชีว้ัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
    เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
โดยประเมินจากปริมาณ/จ านวนครั้งในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ - - 100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 2560 – มี.ค 2561 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ ......100.......        √  

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
 

- การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหาข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทันเวลาตรงกับสถานการณ์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจอ่ืน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
    - การประสานงานขอข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเขียนข่าวจากผู้บริหาร 

   - ผู้บริหารให้การสนับสนุนข้อมูลในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
 
- 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
 
- 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
 
       -  รายงานผลการด าเนินงานที่ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ าทุกเดือน 
 
 

 
 



แบบฟอร์มที่ 1 ตัวช้ีวัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 

 
 

ล าดับ 

 
 

เรื่อง 

 
 

ประเดน็ 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทย ุ
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ ์
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออื่นๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

1 
 
 

งานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
- ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เก ษ ต ร  ( ศ พ ก . )  แ ล ะ
เครือข่าย 

- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ท่ี
เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) 

- ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

- ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
- แผนการผลิตและการตลาด

ข้าวครบวงจร 
- พื้นท่ี สปก.  
- พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- พัฒนา Smart Farmer 
- พัฒนา Smart Officer  
 

1. สร้ างความรับรู้ ความ
เข้าใจ งานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. กระตุ้นและขับเคลื่อน
ให้เกิดความร่วมมือ 
3. สื่อสารความก้าวหน้า
ผลการด า เนินงานและ
แสดงตัวอย่างความส าเร็จ
ขอ ง เกษตรก ร/พื้ น ท่ี ท่ี
ด าเนินการตามนโยบาย
ก ระ ท รวง เก ษ ต รแ ล ะ
สหกรณ์ 
4. สร้างการยอมรับให้
เก ษ ต ร ก รป ฏิ บั ติ ต า ม
นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1. นโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาต ิ
 ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2559 – 
 2564) เพื่อมุ่งสู่  “การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทุกภาค 
ส่ วน มี ส่ ว น ร่ ว ม  ได้ รั บ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ทัศนคติ ท่ีดีต่อกัน สร้าง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของชาติใน
สายต าข อ งป ระช าคม
โลก” 
2 . น โยบายส าคั ญ ของ
ก ระ ท รว ง เก ษ ต รแ ล ะ
สหกรณ์  การบู รณาการ
แผนงานโครงการส าคัญ 15 
แผนงานหลัก เพื่อให้เป็นปี
แห่งการยกระดับคน การ
บริหารจัดการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรสู่ เกษตร 4.0 
โดยมีกรอบแนวคิดและการ
ด าเนิ นงานต่ อเน่ื องตาม
นโยบายยกกระดาษ A4  

1. เพื่ อสร้างการรับรู้  "การ
พัฒนาคน และยกระดับการ
บริหารจัดการ” (The year 
of developing human 
resources and enhancing 
management capability) 
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. เพื่อสร้างการรับรู้ขยาย
ผลส าเร็จงานพัฒนาท่ีดิน 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจน
ค ว า ม เค ลื่ อ น ไห ว ข อ ง
กิ จกรรมงาน โครงการ ท่ี
ส า คั ญ ต าม ภ ารกิ จ ก รม
พัฒนาท่ีดิน 
3. เพื่ อ เป็นช่องทางสร้าง
ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ             
ส ร้ า งค ว าม ใก ล้ ชิ ด แ ล ะ
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท่ี ดี ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์  และกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

-  หมอดินอาสา 
-  เกษตรกร 
-  ประชาชนท่ัวไป 
-  หน่วยงานภาครัฐ  

และหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

-  สื่อมวลชน 
-  ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนภูมิภาค 

 

45 24 - 190 - - 



แบบฟอร์มที่ 1 ตัวช้ีวัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ (ต่อ) 

 
 
 

ล าดับ 

 
 

เรื่อง 

 
 

ประเดน็ 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทย ุ
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ ์
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
 (จ านวน) 

สื่ออื่นๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

2. งานตาม น โยบ าย /ภ ารกิ จ          
กรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอั น เน่ื องมาจาก

พระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การ

ฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา  

1. สร้ างความรับรู้ ความ
เข้าใจ งานตามภารกิจกรม
พัฒนาท่ีดิน  
2. กระตุ้นและขับเคลื่อน
ให้เกิดความร่วมมือ 
3. สื่อสารความก้าวหน้า
ผลการด า เนินงานและ
แสดงตัวอย่างความส าเร็จ
ขอ ง เกษตรก ร/พื้ น ท่ี ท่ี
ด า เนิ น ก ารตามภารกิ จ          
กรมพัฒนาท่ีดิน  

ซ่ึงจะเป็นกลไกผลักดันให้
แ ผ น ขั บ เค ลื่ อ น  Smart 
Agricultural Curve ใ น ปี 
2561 บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

1. เพื่ อสร้างการรับรู้  "การ
พัฒนาคน และยกระดับการ
บริหารจัดการ” (The year 
of developing human 
resources and enhancing 
management capability) 
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. เพื่อสร้างการรับรู้ขยาย
ผลส าเร็จงานพัฒนาท่ีดิน 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจน
ค ว า ม เค ลื่ อ น ไห ว ข อ ง
กิ จกรรมงาน โครงการ ท่ี
ส า คั ญ ต าม ภ ารกิ จ ก รม
พัฒนาท่ีดิน 
3. เพื่อเป็นช่องทางสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ             
สร้างความใกล้ชิดและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ
กรมพัฒนาท่ีดิน 

-  หมอดินอาสา 
-  เกษตรกร 
-  ประชาชนท่ัวไป 
-  หน่วยงานภาครัฐ  

และหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

-  สื่อมวลชน 
-  ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนภูมิภาค 

45 24 - 220 - 2 

 



แบบฟอร์มที่ 1 ตัวช้ีวัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 

 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 

-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 

-   บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by 
Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พื้นท่ี สปก.  
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer  

- สารสนเทศออนไลน์ (10) 
  

- สารสนเทศออนไลน์ (10) - วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (15) 

- โทรทัศน์ (5) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

รวม 10 10 18 28 30 30 

2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน  
-  หมอดินอาสา 

- สารสนเทศออนไลน์ (15) - สารสนเทศออนไลน์ (15) 
 

- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 
- งานวันดินโลก (1) 

- โทรทัศน์ (5) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

รวม 15 15 24 28 30 30 

 
 



แบบฟอร์มที่ 1 ตัวช้ีวัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 

 

 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 

-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 

-   บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by 
Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พื้นท่ี สปก.  
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer  

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (5) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (15) 

- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (10) 

- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (10) 

รวม 29 29 29 22 12 12 

2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน  
-  หมอดินอาสา 
 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 
- งานวันสถาปนา (1) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- โทรทัศน์ (5) 
- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) 

- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (15) 

- วิทยุ (2) 
- สารสนเทศออนไลน์ (15) 

รวม 29 30 29 27 17 17 



๑ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ ตัวชี้วัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  2๕๖1 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
เครือข่าย 

- โครงการบริหารจัดการพืน้ท่ีเกษตรกรรม
(Zoning by Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

- โทรทัศน์ (15) 
- วิทยุ (7) 
- หนังสือพิมพ ์(8) 
- สารสนเทศออนไลน ์

(21) 

- โทรทัศน์ (10) 
- วิทยุ (8) 
- หนังสือพิมพ ์(7) 
- สารสนเทศออนไลน ์

(27) 

- โทรทัศน์ (10) 
- วิทยุ (10) 
-หนังสือพิมพ์ (6) 
- สารสนเทศ ออนไลน์ 

(34) 

- โทรทัศน์ (6) 
- วิทยุ (7) 
- หนังสือพิมพ์ 6-) 
- สารสนเทศออนไลน ์

(25) 

 - โทรทัศน์ (9) 
- วิทยุ (4) 
- หนังสือพิมพ์ (2) 
-สารสนเทศออนไลน์ 

(27) 

- โทรทัศน์ (15) 
   - วิทยุ (7) 

- หนังสือพิมพ์ (6) 
- สารสนเทออนไลน์ 

(25) 

 เม.ย. 61 
- โทรทัศน์ (15) : 1.ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกหญ้าเนเปียร์ ตาม Zoninig 
by Agri-Map  วันท่ี ๒ เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 2. Zoning By Agri-Map ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกข้าว ท า
เกษตรผสมผสาน จ.ร้อยเอ็ด วันท่ี 3 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) / 3. Zoning by Agri-Map ปรับพื้นท่ีการท าเกษตร
ผสมผสานยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  วันท่ี 3 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 4. เปลี่ยนพื้นท่ีท านาเป็นเกษตร
ผสมผสานตาม Agri-Map วันท่ี 4 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) / 5. ความคืบหน้าโครงการ Zoning by Agri-Map 
วันท่ี 6 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /6. 
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกข้าว ปลูกหญ้าเนเปียร์ สร้างรายได้หลักหมื่น วันท่ี 
9 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 7. Zoning by 
Agri-Map ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวพัฒนาแหล่งน้ าท าเกษตร วันท่ี 17 
เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 8. Zoning by 
Agri-Map ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกข้าว พัฒนาแหล่งน้ าท าเกษตร วันท่ี 18 
เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. รองอธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน  ร่วมลงพื้ น ท่ีกิ จกรรมเอามื้ อสามัค คี  "จั ดการพื้ น ท่ี
เกษตรกรรม" วันท่ี 2 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /10. รมช.เกษตรฯ น าคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา 
วันท่ี 16 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 

 
รวม 51 52 59 44 42 53 

 



๒ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
เครือข่าย 

- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม
(Zoning by Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      11. ศพก.ศูนย์องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรวันท่ี 5 เม.ย. ๖1 
ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /12.แหล่งรวมองค์ความรู้ลด
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง วันท่ี 24 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) /13.เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเกษตรกรรมไทยยั่งยืน 
วันท่ี 11 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /14.
เปลี่ยนนาข้าว-ปลูกพืชผสมผสานก้าวสู้เกษตรทฤษฎีใหม่ วันท่ี 27 เม.ย. 
๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /15. เกษตรกรนักพัฒนา 
สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ประสบความส าเร็จ วันท่ี 18 เม.ย. ๖1 ทาง 
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/  
 

- วิทยุ (7) : 1. จ.อุดรธานี ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ วันท่ี 2 เมษายน 2561 ของ
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี / 2. พัฒนาท่ีดินอุดรธานี 
เดินหน้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) กับงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 2 เมษายน 2561 ของ สวท.อุดรธานี / 3.
กลไกตรวจสอบไทยนิยม  วันท่ี 5 เมษายน 2561 จากส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ /4. .ข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ วันท่ี 9 เม.ย. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 KHz /5.สถานีพัฒนาท่ีดินแม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขยายผลโครงการพระราชด าริ วันท่ี 10 เมษายน 
2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพั นธ์จั งหวัดแม่ฮ่ อ งสอน /             
6. หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.ตราด มอบปัจจัยการ
ผลิต ปลากินพืช ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ กากน้ าตาล และสับปะรดให้
เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงรัชกาลท่ี 9 
วันท่ี 19 เมษายน 2561 ทางส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด/ 
7. จังหวัดชุมพร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ถ่ายทอด 

 



๓ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
เครือข่าย 

- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม
(Zoning by Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      เทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมให้ค าแนะน าทางวิชาการ วันท่ี 27 
เมษายน 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร/ 
 

- หนังสือพิมพ์ (8) : 1.ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับสินค้าปลอด
สาร วันท่ี 3 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.ไทยโพสต์ / 2.นายสุรเดช เตียว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ี จ.ก าแพงเพชร เพื่อร่วมการชี้แจง
รายละเอียดโครงการไทยนิยมยั่งยืนทนของกรมพัฒนาท่ีดินผ่านกิจกรรม
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่ อการอนุรักษ์ดินและน้ า   อ.คลองลาน          
จ.ก าแพงเพชร วันท่ี 3 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.แนวหน้า /  3.หนุนสร้าง
แหล่งน้ า เพื่อการเกษตรผสมผสาน  วันท่ี 13 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.
เดลินิวส์/4. ยกศาสตร์พระราชาสู่เวทีเอฟเอโอ ยกศาสตร์พระราชาสู่เวที
เอฟเอโอ วันท่ี 13 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.เดลินิวส์/5. นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมด ารงรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน น า MS.Rosalud Dela Rosaท่ี
ปรึกษาโครงการ DS-SLM เข้าพบ นายเลิศวิโรจน์  DM-SLM ซ่ึงเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาท่ีดินและองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ(FAO) วันท่ี 18 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.แนวหน้า/  6.นาย
สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นประธานประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ กรมพัฒนาท่ีดินซ่ึงมีวาระท่ีส าคัญหลายเรื่อง อาทิ การ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน การจัดงานวันสถาปนา
กรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 55 ปี วันท่ี 19 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.แนว
หน้า/ 7. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ
คัดเลือก ปรับปรุงและผลิตเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ท่ีมีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์
หลักและเมล็ดพันธุ์ขยายท่ี จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆน้ีวันท่ี 23 เม.ย. ๖1 
ทาง นสพ.แนวหน้า/8.เปลี่ยนนาข้าว-ปลูกพืชผสมผสานก้าวสู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ วันท่ี 27 เม.ย. ๖1 ทาง นสพ.เดลินิวส์ 
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      - สารสนเทศออนไลน์ (21) : 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 2 เมษายน  
2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 2.ร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้า
สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร วันจันทร์ท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน /3. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายร้านค้าจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ในวันสถาปนากรม
พัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี วันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 ทาง FB 
กรมพัฒนาท่ีดิน / 4. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรม
พิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานท่ี งานวันดินโลก 2561 ครั้งท่ี 
1/2561 วันอังคารท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง FB กรมพัฒนา
ท่ีดิน / 5. ร่วมประชุมหารือการด าเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วันอังคารท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน 
/6.การประชุมเพ่ือมอบแนวทางการท างานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
งบประมาณปี ๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ 
ทาง http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/ 
photo.asp?photosid=25610404_03 / 7.อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
เผยความคืบหน้าโครงการ Zoning By Agri-map ต้นปี 2561 วันพุธ
ท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง http://www.ldd.go.th/ 8. กรม
พัฒนาท่ีดิน - " ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ดิน
และน้ า talk " วันศุกร์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง 
https://www.facebook.com/ldd.go.th / 9. ประชุมคณะท างาน
ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งท่ี ๒๑-๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางhttp://ofs101.ldd.go.th /LDDNews/ 
RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610409_03/ 10. ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางhttp://ofs101 .ldd.go.th 
/LDDNews/ RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610410_04   
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      11. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร จังหวัด
บุ รี รั ม ย์  วั น พุ ธ ท่ี  1 8  เ ม ษ า ย น  พ .ศ .  2 5 6 1  ท า ง 
http://ofs1 0 1 . ldd.go.th/ LDDNews/RAPHOTO/ photo. 
asp?photosid=256 10418_01 / 12.ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ของนางสาวสุพิศ สุขหนองโป่ง พบ
กลุ่มเกษตรกรและหมอดินอาสา ท่ีได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมา
เป็นเกษตรอินทรีย์ ณ หมู่ 13 ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้ อ ย เอ็ ด  วั น ท่ี  19 เม ษ าย น  พ .ศ . 2561 ท า ง  http://www. 
ldd.go.th /www/lek_web/news. jsp?id=19883/13.ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ครั้งท่ี 
13/2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 
19 เม ษ าย น  พ .ศ . 2561ท าง  http://www.ldd.go.th/ www/ 
lek_web /news.jsp?i d=19884/14.ติดตามความก้าวหน้างาน
สาธิตการสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ของโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาท่ีดิน งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) 
ณ บ้านสัมพันธ์ หมู่ ท่ี 10 ต าบลห้วยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุ โลก วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561ทาง http://www.ldd. 
go.th/www /lek_web/ news.jsp?id=19911/ 15.ลงพื้นท่ีตรวจ
ความพร้อมในการตรวจราชการของ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดิน
และน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 
2561ท า ง   http://www.ldd.go.th/ www/lek_web/ news. 
jsp?id=19910 / 16. ลงพื้ น ท่ี ต้ อนรับ  นายวิวัฒ น์  ศัลยก าธร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานขับเคลื่อน
งานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาท่ีดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง 
จั ง ห วั ด น ค ร ร าช สี ม า  วั น ท่ี  21 เม ษ าย น  พ .ศ . 2561ท า ง 
http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news. jsp?id =19907 
/ 
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      17.ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการโครงการจัดท า
ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ครั้งท่ี  1/2561 ณ ห้องประชุม 201 ส านักงาน กปร. วันท่ี 24 
เ ม ษ า ย น  พ . ศ .  2561ท า ง  http://www.ldd.go.th/ 
www/lek_web/news.jsp?id=19 914 / 18. ประธานการประชุม
เพื่อมอบแนวทางการท างานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 
2561 (เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาท่ีดิน ณ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
จั งห วั ด นค รราช สี ม า  วั น ท่ี  25 เมษ าย น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ท าง 
http://www.ldd.go.th/ www/lek_web/ news.jsp ?id=19917 
/ 19. ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.
สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุม 123 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วัน ท่ี  27 เมษายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.Jsp ?id= 19930 
/ 20. อธิบดี พด.ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒ นาท่ีดิน  ท่ี จั งห วัดร้อย เอ็ ด  วัน ท่ี  19 เมาายน 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/171129 /21. ส ม เ ด็ จ
พระเทพฯ ทรงติดตามการด าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เกษตรกรรมบนพื้นท่ีสูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่   วัน ท่ี  27 เมษายน 2561 ทาง https:// 
hilight. kapook.com/view/171553 /  
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      พ.ค. 61 
- โทรทัศน์  (10) : 1. สพข.3 ขับเคลื่อนการตลาดน าการผลิต
ช่วยเหลือเกษตรกร วันท่ี 4 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร)/ 2. สวนฮ่มสะหลี ต้นแบบการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วันท่ี 
7  พ .ค . 2561  ทางช่อ ง 9  (รายการคนไทยหั วใจ เกษตร) /              
3.  โครงการเกษตรวิชญา เพื่อเกษตรกรและการท าเกษตรท่ียั่งยืนวันท่ี 
8 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/4.  เฏษตร
อินทรีย์ วิถีพระราชา น าพาชีวิตสู่ความยั่งยืน วันท่ี 10 พ.ค. 2561  
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/5..สพข.3 เดินหน้าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรอยู่อย่างยั่งยืน วันท่ี 11 พ.ค. 2561  ทางช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 6.ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่สู่หัวใจท่ียั่งยืนวันท่ี 16 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /7. เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียงชีวิต
ยั่งยืนให้เกษตรกร วันท่ี 17 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร)/ 8. การปรับเปลี่ยนพื้นท่ี ท าเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความ 
ยั่งยืนของเกษตรกร วันท่ี 21 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) 9. ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีตาม Zoning By Agri-Map 
ยกระดับภาคเกษตร วันท่ี 22 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร)/ 10. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ฯ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน วันท่ี 24 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) 
 

- วิทยุ (8) : 1. .ข่าว เปลี่ยนนาข้าว ปลูกพืชผสมผสานก้าวสู่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ วันท่ี 7 พ.ค. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 KHz /2. ข่าว เปลี่ยนนาข้าว ปลูกพืชผสมผสานก้าวสู่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ วันท่ี 10 พ.ค. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 KHz /3.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
งานรณรงค์ เพื่ อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา พื้นท่ีลุม่น้ าน่าน อย่างยั่งยืน  วันท่ี 12 พ.ค. 2561 ทาง  
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เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน/4.ข่าว เปลี่ยนนาข้าว ปลูกพืช
ผสมผสานก้าวสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ วันท่ี 21 พ.ค. 61 ทางสถานีวิทยุ
เพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 5. สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง ร่วมจัด
สถานีเรียนรู้ ให้บริการทางการเกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ี ครั้งท่ี  3 และวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 วันท่ี 23 
พ.ค.2561 ทาง สวท.ตรัง /6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ 
เจตนารมณ์ขับเคลื่อน “งานวันดินโลก” อย่างเป็นทางการ ควบคู่มุ่ง
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วันท่ี 24 พ.ค..2561 ทางRadio-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /7.ข่าว เปลี่ยนนาข้าว ปลูก
พืชผสมผสานก้าวสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ วันท่ี 23 พ.ค. 61 ทางสถานี
วิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 8. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน น าประชาชนในพื้นท่ีสร้าง
ฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ท่ี จ.อุดรธานี วันท่ี 25 พ.ค. 
2561  สวท.อุดรธานี / 
 
- หนังสือพิมพ์ (7) : 1. นายวิจารณ์ ธานีรัตน์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุ
พรชัย พิบูลย์ นักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนา
ท่ีดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของอ าเภอถ าพรรณรา พร้อมมอบถังหมักกากน้ าตาล วัสดุ
ในการหมักพร้อมด้วยสารเร่ง พด.1 พด. พด.6 และสารเร่งพด.7 และ
สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพให้กับเกษตรกร ณ ศพก. อ าเภอถ้ าพรรณ
รา วันท่ี 7 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.เดลินิวส์ /2.  ส.พัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์
รวมความรู้ดิน พัฒนาการผลิตเกษตรกรผ่าน 'ศพก.' วันท่ี 9 พ.ค. 
2561 ทาง นสพ.สยามรัฐ/3. ยก ศพก. เครือข่ายสวนผักปากช่อง 
ต้นแบบการท่องเท่ียวเพ่ือการเกษตร วันท่ี 22 พ.ค. 2561 ทาง  
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เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพืน้ท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      นสพ.สยามรัฐ /4. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่      
ปี2561 ท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)   อ.เมือง จ.นครนายก วันท่ี 22 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนว
หน้า/5. รมช.เกษตรฯ ขับเคลื่อนงาน 'วันดินโลก' เทิดพระเกียรติ ใน
หลวง รัชกาลท่ี9 วันท่ี 28 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า /6. นาย
สกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินปทุมธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบ
สานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานีเมื่อวันก่อน วันท่ี 31พ.ค. 2561 ทาง นสพ.เดลินิวส์/    
7.ร่วมบูรณาการสานต่อ 'เกษตรทฤษฎีใหม่ 'วันท่ี 31 พ.ค. 2561 
ทาง นสพ.เดลินิวส์ / 
 

- สารสนเทศออนไลน์ (27) : 1. ร่วมประชุมหารือสรุปผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อรับนโยบายและข้อสั่งการของ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม STOC กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  วั นท่ี  1 พ.ค. 2561 ทางhttp://www.ldd.go.th/ 
www/lek_web/news.jsp?id=19934/ 2. ลงพื้นท่ีเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร   ตามโครงการ 5 
ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รัชกาลท่ี 9  ณ   ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 2 พ.ค. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/l ek_web/news.jsp?id=19947 /  3. . อธิบดีพด. 
เปิดงาน Field day หวังกระตุ้นเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วันท่ี 2 พ.ค. 
2561 ทาง  https://www.thairath.co.th/content/1284886/ 4. ประชุมหารือ
เพื่อบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกง ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 3  
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      พ .ค . 2561 ทาง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news. 
jsp?id=19952 / 5.ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติหนองบัวระเหว และอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
จังหวัดชัยภูมิ     วันท่ี 5 พ.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ 
www/lek_web/ news.jsp?id=19958 / 6. ร่ ว ม ล งพื้ น ท่ี ต รวจ
ราชการของนายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในการเดินทางตรวจฝายโล่ใหญ่และสหกรณ์การเกษตร ณ 
พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 6 พ.ค. 2561ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news.jsp?id=19957 / 
7. ลงพื้นท่ีเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ของนายไพรัตน์ ชื่น
ศรี ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่ีมีความ สนใจในการท าเกษตร
แบบผสมผสาน และไร่นาป่าผสม ณ ต าบลสนามชัย อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์  วันท่ี 7 พ.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/  
www/lek_web/news.jsp?id=19963/ 8. รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
น าชาวบ้าน ฟื้นฟู ป่าต้นน้ าน่าน ด้วยศาสตร์พระราชา วันท่ี 12 พ.ค. 
2561ท าง  https://www.thairath.co.th/ content/1279892 / 
9. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 
ปี นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าวไกลไทยยั่งยืน เปิดบ้าน ! โชว์ผลงานวิจัย
วิชาการ วันท่ี 16 พ.ค. 2561 ทาง https://www. innnews.co.th 
/breaking-news/news_86568/10.อธิบดีพด. เปิดงาน Field day 
หวังกระตุ้นเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วันท่ี 18 พ.ค. 
2561 ทาง https://www.thairath.co.th/ content/1284886 / 
11.อธิบดีพด . เปิ ดงาน Field day หวังกระตุ้ น เกษตรกร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ทาง https://www. 
thairath.co.th/content/ 1284886 / 12.กระทรวงเกษตรฯ จัด
งานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี หวังพัฒนาและสร้าง  

 



๑๑ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐   วันท่ี 23 พ.ค. 2561 ทาง : https://www.ryt9.com/ 
s/prg/2831220 /13. รมว.เกษตรฯ เปิดงานสถาปนากรมพัฒนา
ท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี      วันท่ี 23 พ.ค. 2561ทางhttps://www 
.thairath.co.th /content/ 1289732 / 14. ประชุมคณะอนุกรรม 
การ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2561 ณ 
ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ วันท่ี 24 
พ . ค .  2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web/ 
news.jsp?id= 20007 / 15.กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อน “งานวันดินโลก” อย่างเป็นทางการ พร้อมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกท่ีปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ า ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ ย่ า งยั่ ง ยื น วั น ท่ี  24 พ .ค . 2561  ท าง  : https://www.ryt9 
.com/s/ prg/2831695 /16.นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อน
งานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day) และร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกท่ีปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ า ณ กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 25 
พ .ค . 2561 ท าง  : https://www.ryt9. com/s /prg/2832160 
/17. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
งานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 55 ปี   วันท่ี 25 พ.ค. 
2561 ท าง  http://www.ryt9 .com/s /nnd/2831998 /  18.
ประธานเปิดพิธีการเริ่มต้นโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน (Kick Off) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมกรม
พัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 28 พ.ค. 
2561 ท า ง http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news.jsp 
?id=20012 / 19. รมช .เกษตรฯ  ขั บ เคลื่ อ น งาน 'วั น ดิ น โลก '
เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลท่ี 9 วันท่ี  28 พ.ค. 2561ทาง 
https://www.ryt9 .com/ s/nnd/ 2832886/ 20.เดินหน้าสร้าง
ฝายชะลอน้ า เข้มป้องกันปัญหาเงินทอน วันท่ี 29 พ.ค. 2561ทาง 
https://www.thairath.co.th /content /1294207 /  
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Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
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      21.เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ า เข้มป้องกันปัญหาเงินทอน โดย ไทยรัฐ
ออนไลน์ 29 พ.ค. 2561 ทาง https://www. Thairath .co.th/ 
content/1294207 /  22. ชิงเทงบฯไทยนิยมกว่า1.3หมื่นล้านจ้าง
แรงงานพัฒนาแหล่งน้ า ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า  กรมพัฒนาท่ีดิน เร่ง
สร้างฝายชะลอน้ า-ปรับปรุงดิน150ล้านบาทวันจันทร์ที ่28 พฤษภาคม 
2561 ทาง : https://www.dailynews.co.th/ politics/ 64609523. 
ประธานเปิดพิธีการเริ่มต้นโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน (Kick Off) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมกรม
พัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 28 พ.ค. 
2561 ทางhttp://www.ldd.go.th/www/lek_web/ news. 
jsp?id=20070 / 24. พด.บูรณาการขยายผลต่อยอดแปลง “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน วันท่ี 30 พ.ค. 
2561 ทางhttps://www.matichon.co.th/publicize/ 
news_977865 / 25. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ณ 
ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 30 พ.ค. 
2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek_web/ 
news.jsp?id=20025 / 26. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่าง
ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 
30 พ.ค. 2561 ทางhttp://www.ldd.go.th/www/lek_web/ 
news.jsp?id=20025 / 27. รมช.เกษตรฯ ขับเคลื่อนงาน'วันดินโลก'
เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลท่ี 9  วันท่ี 28 พ.ค. 2561ทาง : 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2832886 / 
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      มิ.ย.61 
- โทรทัศน์ (9) : 1.  งาน Field Day "ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่"  วันท่ี 4 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร 
ทาง ช่อง 9 / 2. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีติดตามการสร้าง 
ฝายชะลอน้ า ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 8 มิ.ย. 2561รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 9 / 3. อ.หนองคาย ส่งมอบฝายชะลอ
น้ าภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 11 มิ.ย. 2561 รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 9 / 4. สร้างฝายชะลอน้ าภายใต้โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 13 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง 
ช่อง 9 / 5. 'แตกตัวท่ัวไทย เอามื้อสามัคคี' รวมพลังเกษตรอินทรีย์'วัน
ดินโลก'  วันท่ี 20 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 
9 / 6.  อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  วันท่ี 21 มิ.ย. 
2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 9 / 7.  "5 ธันวาคม วัน
ดินโลก" วันท่ี 25 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 
9 / 8. กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์  วันท่ี 29 
มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 9 / 9. พด.ระดม
สมองนักวิชาการ เจาะปัญหาดินเค็มอีสาน ผ่านงาน 'วันดินโลก' วันท่ี 
28 มิ.ย. 2561 ทางไทยรัฐออนไลน์ 
 

- วิทยุ (10) : 1. หนองคาย กรมพัฒนาท่ีดินสร้างฝายชะลอน้ าไทย
ยั่งยืนท่ัวประเทศ วันท่ี 4 มิ.ย. 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดหนองคาย / 2. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ตรวจติดตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน บ้านหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย  วันท่ี 9 มิ.ย. 2561 ทาง 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย /3.ข่าว กรมพัฒนาท่ีดินเดินหน้า
โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
สร้สงแหล่งน้ าให้เกษตรกรในชุมชนได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ วันท่ี 4 มิ.ย. 
61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz /4.อธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหมากแข้ง  
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        อ าเภอด่านซ้าย  วันท่ี 9 มิ.ย. 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดเลย /5.ข่าว กรมพัฒนาท่ีดินเดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า สร้ างแหล่งน้ าให้
เกษตรกรในชุมชนได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ วันท่ี 7 มิ.ย. 61 ทางสถานี
วิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 6. สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง 
ขยายผลแปลง เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคง/อาหารอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 11 มิ.ย. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 
7.สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง ขยายผลแปลง เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้าง
ความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน วันท่ี 14 มิ.ย. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 KHz /8.อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินน่าน เปิด
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกและส่งมอบฝายชะลอน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่
ประชาชน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนปีงบประมาณ 2561 วันท่ี 
14 มิ .ย . 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จั งหวัดน่าน  /          
9. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย
ศาสตร์พระราชารุ่น ท่ี 1 วันท่ี 15 มิ .ย . 2561 ทาง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน / 10.กรมพัฒนาท่ีดิน จัดงาน “วันดินโลก
รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหาน้อมน าวิถีราชาต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย” วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 ทาง  สวท.ขอนแก่น/ 
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      - หนังสือพิมพ์ (6) : 1. สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง ขยายผลแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่' สร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน วันท่ี 4 มิ.ย. 
2561 ทาง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / 2. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ี
ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ า ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 8 
มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 / 3. อ.หนองคาย 
ส่งมอบฝายชะลอน้ าภายใต้โครงการไทยนิยมยั่ งยืน วันท่ี 11 มิ.ย. 
2561 รายการคนไทยหัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 /4.  กปร.น าเยาวชน
เรียนรู้ งานและสืบสานพระราชด าริ  วัน ท่ี  9 มิ .ย . 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ /  5. รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีตรวจ
ความพร้อมกับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมประจ าปี 2561"โครงการ : แหล่งน้ า...สร้างดิน สู่การพัฒนา
ท่ีดิ นแบบ  มี ส่ วน ร่ วม " จ .ชุมพ ร วัน ท่ี  21  มิ .ย . 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 6.  ล่องใต้สู่ปลายด้ามขวาน 'นราธิวาส'ดูท า 
'เกษตรทฤษฎีใหม่ ' ท่ี ศูนย์พิกุลทอง  วันท่ี 24 มิ .ย. 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก / 
 

- สารสนเทศออนไลน์ (34) : 1.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน เป็นประธานเปิดพิธีเริ่มต้นโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ผ่านระบบวีดี โอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินท่ัวประเทศ เมื่อเร็วๆ น้ี 
วั น ท่ี  1 มิ . ย .  2561 ท า ง  https://www.ryt9.com/s/nnd/ 
2834893 / 2.ประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (Kick Off) 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการ 



๑๖ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคลองคต หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวัง
ท ร า ย พู น  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  วั น ท่ี  1 มิ . ย .  2561 ท า ง
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20041 /3. 
ประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (Kick Off) เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยเฮี้ยะ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
วัน ท่ี  1 มิ .ย . 2561 ทางhttp://www.ldd.go.th/www/lek_ web/ 
news.jsp?id=20041 / 4. ประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจ
ราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และการประชุม ครม.สัญจร
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วันท่ี 4 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek 
_web/news.jsp?id=20048 /5. ร่ วมต้ อนรับ คณ ะท างานตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ท่ีเดินทางมาตรวจประเมินระบบ
ราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของโครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถี
ยโสธร วันท่ี 5 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek_ 
web/news.jsp?id=20052 /6. ร่ วม รั บ เสด็ จ ฯ  สม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร
การด าเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพ
ภาคท่ี 3 ในพื้นท่ีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุ โลก วันท่ี 7 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=20012 /7.อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินร่วมรับ
เสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงาน 



๑๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      
 

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) วันท่ี 8 มิ.ย. 2561 
ทาง https://hilight.kapook.com/view/173469 / 8.พระเทพฯ 
เสด็จทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) วันท่ี 
8 มิ.ย. 2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/37154 / 9.  รอง
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมลงพื้นท่ีติดตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี วันท่ี 10 มิ.ย. 2561 ทาง  
https://hilight.kapook.com/view/173583 / 10. อ.ยักษ์ – รอง
อธิบดี พด. ติดตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ ต.แก่นมะกรูด     
วันท่ี 11 มิ.ย. 2561 ทาง https://www.thairath.co.th/ con tent 
/1305291 / 11. กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมลงพื้นท่ีติดตามโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี ต าบลแก่น
มะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ทาง 
https://siamrath.co.th/n/37317 / 12. ร่วมต้อนรับการลงพื้นท่ี
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลง
พื้นท่ีสัญจร จังหวัดพิจิตร ณ บึงสีไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วันท่ี 
11 มิ .ย . 2561 ท าง  http://www.ldd.go.th /www/lek_ web/ 
news.jsp?id=20084 / 13. ร่วมต้อนรับการลงพื้นท่ีของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แลคณะรัฐมนตรีลงพื้นท่ีสัญจร ณ 
อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด 
และถนนคนเดิน ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 11 
มิ ถุ น ายน  2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/ 
news.jsp?id=20086 /14. ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีสัญจร เยี่ยมชมบริษัท
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท กล้า-แกร่ง จ ากัด ต าบลมหาโพธิ 
อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 12 มิ.ย. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www /lek_web/news.jsp?id=20091 / 
 

 



๑๘ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      15.  ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานพร้อมเป็นประธานการประชุมชี้แจง
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ า ณ บ้านเขาวงกต ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี วันท่ี 13 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=20093 / 16. ประธานพิ ธี ส่ งมอบฝาย
ชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณ บ้านนางาม หมู่ท่ี 5 ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน วันท่ี 14 
มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/ news. 
jsp?id=20097 / 17. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินน่าน เปิดโครงการ
รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกและส่งมอบฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชน 
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนปีงบประมาณ 2561 วันท่ี 14 มิ.ย. 
2561 ทาง http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb / News/ News 
Detail?NT01_NewsID=TNEVN6106140010010 / 18. ร่วม
เปิดงานโครงการขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าน่าน ณ บ้านค๊ัว หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน วันท่ี 15 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd. go.th/ 
www/lek_web/news.jsp?id=20100 / 19. ส่งมอบฝายชะลอน้ า 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าน่าน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันท่ี 15 มิ.ย. 2561 ทาง https://hilight. 
kapook.com/view/173749 /20. ร่วมกิ จกรรมเอามื้ อสามัค คี 
และจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนลุ่มน้ า
น่าน บ้านค๊ัว หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วันท่ี 
16 มิ .ย . 2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_ web/ 
news.jsp?id=20101/ 
 

 



๑๙ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      21. กรมพัฒนาท่ีดิน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา
ให้แก่ประชาชน ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล วันท่ี 16 มิ.ย. ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/173800 / 22. กรมพัฒ น า
ท่ีดิน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน ได้
น าความรู้มาประยุกต์ในการออกแบบกสิกรรมตามศาสตร์พระราชา 
โดยมี  รมช.เกษตรฯ เป็นประธาน วัน ท่ี  16 มิ .ย . 2561  ทาง  
https://www.thairath.co.th/content/1309856  / 23. ก .
เกษตรฯ น าทีมร่วมแก้ปัญหาการจัดรูป ท่ีดินปรับแปลงพื้ น ท่ี
เกษตรกรรมด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ตามศาสตร์พระราชา วันท่ี 
17 มิ . ย .  2561  ท า ง   https://www.ryt9.com/s/iq01/ 
2842757 / 24. ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 
ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันท่ี 18 มิ .ย. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20113 
/25. ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก หมู่ 3 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
วั น ท่ี  22 มิ . ย .  2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=20124 /26. พด. ระดมสมองนักวิชาการ 
เจาะปัญหาดินเค็มอีสาน ผ่านงาน "วันดินโลก" วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 
ท า ง https://www.thairath. co.th/content/1321355 / 27.
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ีติดตามงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
วั น ท่ี  23 มิ . ย .  2561 ท า ง  https://hilight.kapook.com/ 
view/174132 /28. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ีติดตามงาน 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันท่ี 23 มิย.2561 

 



๒๐ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ทาง https://hilight.kapook.com/view/174132 /29. ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ 
ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  วั น ท่ี  25 มิ .ย .  2561 ท า ง  http://www.ldd. 
go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20130 / 30. ลงพื้นท่ีตรวจ
ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านเด่นวัว และ
บ้านเด่นวัวน้ าทิพย์ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก วันท่ี 
26 มิ .ย . 2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/ 
news.jsp?id=20123 /31.ประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่ ครั้งท่ี 22-3/2561 ณ ห้องประชุม Meeting room 
1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันท่ี 26 มิ .ย . 2561 ทาง
http://www.ldd.go.th/www/ lek_web /news.jsp?i d=20133 
/32. กรมพัฒนาท่ีดิน ชวนนักวิชาการระดมสมอง เจาะปัญหาดินเค็ม
ภาคอีสาน ผ่านการจัดงาน วันดินโลก วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com /view/ 174360 /33. ระดมสมอง
นักวิชาการ เจาะปัญหาดินเค็มภาคอีสาน!! วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 ทาง
https://siamrath.co.th/n/38341 /  34. สพข. 5 จัดงาน วันดิน
โลก น้อมน าศาสตร์วิถีราชา ต่อต้านการเเปรสภาพเป็นทะเลทราย 
วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 ทาง  Youtube กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 

 

 
 



๒๑ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ก.ค.61 
 

- โทรทัศน์ (6) : 1. ทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรโครงการ
ปรับเปลี่ยนเกษตรผสมผสาน วันท่ี 10 ก.ค. 2561 ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9 /  2.ผลส าเร็จโครงการ Zoning by Agri-Map    
จ.ขอนแก่น วันท่ี 13 ก.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 
9 /3. สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ สร้างฝายชะลอน้ าไทยนิยมยั่งยืน  
วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 4.
โครงการปลูกพืชปุ๋ยอินทรีย์ในฤดูนาปรังอ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันท่ี 17 
ก.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 5. ปรับนาข้าว
เป็นปลูกหญ้ าเลี้ ยงสัตว์ด้ วยZoning By Agri-Map วัน ท่ี  17 ก .ค . 
2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร /6.  ผลส าเร็จโครงการ Zoning 
by Agri-Map จ.ขอนแก่น วันท่ี 27 ก.ค. 2561 ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9 
 
- วิทยุ (7 ) : 1. พด. ปั้นเกษตรกรใช้นวัตกรรมฟื้นฟูดินให้ดีช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก วันท่ี 2 ก.ค. 2561 ทาง AM ๑๓๘๖ 
Khz. / 2.  ล่องใต้สู่ปลายด้ามขวานนราธิวาส ดูเกษตรทฤษฎีใหม่"ท่ี
ศูนย์พิกุลทอง วันท่ี 5 ก.ค. 2561 ทาง AM ๑๓๘๖ Khz. / 3.ป.ป.ท. 
เฝ้าระวังฝายชะลอน้ าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่น วันท่ี 11 ก.ค. 
2561 ทาง สทท.ขอนแก่น/ 4.เปลี่ยนนาข้าว ปลูกพืชผสมผสานก้าวสู่
เกษตรทฤษฎีใหม่ วันท่ี 16 ก.ค. 2561 ทาง AM ๑๓๘๖ Khz. / 5. 
อดีตชาวนาสู่เกษตรผสมผสาน แบบอย่างท ากินให้เหมาะกับพื้นท่ี วันท่ี 
19 ก.ค. 2561 ทาง AM ๑๓๘๖ Khz. / 6. สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง 
ขยายผลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 23 ก.ค. 2561 ทาง AM ๑๓๘๖ Khz. /  

 



๒๒ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 
 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      7. เดินหน้าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน วันท่ี 26 ก.ค. 
2561 ทาง AM ๑๓๘๖ Khz./  
 
- หนังสือพิมพ์ (6) : 1.  วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ...นายสุรเดช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นประธานเปิดงาน"วันดินโลก รวม
ศาสตร์ของพ่อเชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมน าวิถีราชา ต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย" ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับผู้แทนจาก UNCCD จัด
ขึ้น เพื่อน้อนร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลท่ี9 และเป็น
การรณรงค์ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆน้ี  วันท่ี 4 ก.ค. 2561 
ทาง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / 2.วันดินโลก : นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน พร้อม นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารงรองอธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน ร่วมการประชุมวิชาการ"วันดินโลก"  รวมศาสตร์ของพ่อ 
เชื่อมต่อดินมีปัญหาน้อมน าวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย"ท่ี จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆน้ี วันท่ี 10 ก.ค. 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า /3. ขยายผลทฤษฎีใหม่ฯ สู่การท าจริงของ
เกษตรกร วันท่ี 11 ก.ค. 2561 ทาง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ /4. หนุนท า
เกษตรแบบผสมผสาน วันท่ี 17 ก.ค. 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ /   
5. เกษตรกรอุทัยฯ...ยึดนโยบาย 'Zoning by Agri-Map'เปลี่ยนนาข้าว
ปลูกพืชอาหารสัตว์ วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ/  
6.  ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นชีวิตสร้างรายได้ชาวสวน วันท่ี 30 
ก.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 

- สารสนเทศออนไลน์ (25) : 1.กรมพัฒนาท่ีดินเดินหน้าส่งเสริม
เกษตรกรรู้จักการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพของดิน วันท่ี 10 
ก.ค. 2561 ทาง https://hilight .kapook.com/view/174979 / 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน เดินหน้า Zoning by Agri-Map วันท่ี 10 ก.ค. 
2561 ทางhttps://siamrath .co.th/n/39272 /  

 



๒๓ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by Agri 

- Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      3. สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.กาฬสินธุ์ ชูฝายไทยนิยมยั่งยืน ชะลอน้ า 
แก้ปัญหาน้ าท่วม กักเก็บไว้ช่วยหน้าแล้ง ปรับสภาพระบบนิเวศน์ ตั้งเป้า 
10 ฝ าย  วั น ท่ี  11 ก .ค . 2561 ท าง  http://www.tnews.co.th/ 
contents/470201 /4. ประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 
2 อ า ค า ร  6 ชั้ น  วั น ท่ี  12 ก .ค . 2561 ท า งhttp://www.ldd. 
go.th/www/ lek_web/news.jsp?id=20195 / 5. ลงพื้ น ท่ี ตรวจ
ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ณ บ้านอ่ายนาไลย หมู่ 10 
ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันท่ี 13 ก.ค. 2561 
ท า ง  http://www.ldd.go.th/ www/ lek_web/news.jsp ?id=2 
0199 / 6.ผลส าเร็จโครงการ Zoning by Agri-Map จ.ขอนแก่น วันท่ี 
13 ก . ค .  2561 ท า ง https://www.youtube.com/watch?v= 
2QOl3RrG_kQ/ 7.ประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการ
พัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน ปีงบ 
ประมาณ 2561 ณ แปลงสาธิตบ้านหนองกอก หมู่ท่ี 7 ต.ป่าคาย อ.
ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ วันท่ี 14 ก.ค. 2561 ทาง http://www. 
ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20198 / 8.ข ย า ย ผ ล
พัฒนาระบบกสิกรรมพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน ด้วยศาสตร์พระราชา วันท่ี 14 
ก .ค . 2561 ท าง https://siamrath.co.th/n/39555/ 9.เปิ ด งาน
รณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ี
ลุ่มน้ าน่าน วันท่ี 14 ก.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 
watch?v=WKWJPHr-jsI /10.พัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์ เปิดงานพัฒนา
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน 

 



๒๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖
1 

พ.ค. ๖
1 

มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 
 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

       “โ ค ก  ห น อ ง  น า  โ ม เ ด ล ” วั น ท่ี  14 ก .ค .  2561 ท า ง 
https://northernnewsthailand.com/news/21200/ 11.ร อ ง
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปิดงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบ
กสิกรรม ด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน “โคก หนองนาโมเดล"  
วั น ท่ี  15 ก .ค .  2561 ท า ง  http://www.banmuang. co.th/ 
news/region/118219 / 12. "โคก หนองนา โมเดล” จอบแรกเอา
มื้อสามัคคี รณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ าน่านอย่างยั่งยืน วันท่ี 15 ก.ค. 2561 ทาง 
http://www.siamfocustimenews.com/154648 /13. พ ลิ ก ฟื้ น
นาร้าง เป็นปาล์มน้ ามัน สร้างผลผลิตและรายได้  วันท่ี 16 ก.ค. 2561 
ท า ง  https://www.youtube.com/watch?v= P8bSVziW4Wk/ 
14. สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ สร้างฝายชะลอน้ าไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 
16 ก .ค . 2561 ท า ง  https://www.youtube. com/ watch?v= 
YpdjvUVkDfI/15.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ในฤดูนาปรัง อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา วันท่ี 16 ก.ค. 2561 ทาง https://www. youtube. com/ 
watch?v=T9uhfDIB6vg/ 16.กรมพัฒนาท่ีดิน - รณรงค์เพื่อขยายผล 
พัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ าน่าน งบปี 61 วันท่ี 
17 ก.ค. 2561 ทาง https://www.youtube. com/watch? v=9N 
ABiLNbED4 / 17. ผลส าเร็จโครงการ Zoning by Agri-Map จ.
ขอนแก่น " วันท่ี 18 ก.ค. 2561 ทาง https://www. youtube. 
com/watch?v=2QOl3RrG_kQ/18. เกษตรกรพึงพอใจ!! เรียนรู้เทค
โนฯการพัฒนาดิน ผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันท่ี 18 ก.ค. 2561 
ทาง https://siamrath.co.th/n/39793 /  
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

       19. พด. รับนโยบายไทยนิยม 3 กิจกรรมคืบหน้า พร้อมเร่งด าเนินการ
ต่อเนื่อง วันท่ี18 ก.ค. 2561 ทาง https://www.thairath.co.th/ 
content/preview/1336774?key=HMCBmiwjPHRzlbMgGEsBR
cY/ 20.พด.เผย 2 เดือน ไทยนิยมยั่งยืน ท้ัง 3 กิจกรรมของกรมพัฒนา
ท่ีดิน คืบหน้ากว่าร้อยละ 30 วันท่ี18 ก.ค. 2561ทาง  https:// 
hilight.kapook.com/view/175356 /21. อธิบดี พด. ลงพื้นท่ีตรวจ
การก่อสร้างฝายชะลอน้ า ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันท่ี 21 ก.ค. 
2561 ทางhttps://siamrath. co.th/n/40106 / 22.รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย
ศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา ลุ่มน้ ายม ณ เทศบาลต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา วันท่ี 21 ก.ค. 2561 ทาง https://www. alro.go. 
th/ewtadmin/ewt/alro_th/mobile_detail.php?cid=4&nid=63
63 /23. Zoning By Agri-Map เปลี่ยนนาร้าง ให้ เป็นปาล์มน้ ามัน  
วั น ท่ี  23 ก . ค .  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=-gN5Jb4jHQs/ 24.นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อขยาย
ผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน  วันท่ี 
24 ก .ค. 2561 ทาง https://www. ryt9.com/s/nnd/2861148 
/ 25.Zoning by Agri-Map ปรับเปลี่ยนปลูกข้าว จ.สตูล  วันท่ี 31 
ก . ค . 2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ watch?v= 
sCJjSeWY944/ 
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ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ส.ค.61 
- โทรทัศน์ (9) : 1.การปรับปรุงดินตื้นเพื่อปลูกทุเรียนและพืชผสมผสาน 
วันท่ี ๓ ส.ค. ๑๘ ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปะลุรูจ.นราธิวาส สู่ความยั่งยืน 
วัน ท่ี  4 ส .ค. 2561 ทางรายการคนไทยหั วใจเกษตร ช่อง 9 /3.  
Zoning by Agri-Map ปรับ เปลี่ ยนปลูกข้ าว จ .สตูล วัน ท่ี  16 ส .ค . 
2561ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 4. การพัฒนาคุณภาพ
ดินในระบบเกษตรแปลงใหญ่ วันท่ี 8 ส.ค. ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 /5.  สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปาล์ม
น้ ามันแปลงใหญ่ วันท่ี 13 ส.ค. ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 
/6.  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง วันท่ี 15 ส.ค. ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /7. การใช้สารเร่ง พด.1 พด.2 ใน
แปลงเกษตรผสมผสาน วันท่ี 15 ส.ค. ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร 
ช่อง 9 /8. แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานพลิกดินเสื่อมโทรมท า
เกษตรผสมผสาน  วันท่ี 22 ส.ค. ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 
/9. "ซแรย์ อทิตยา" จากท่ีรกร้างสู่แหล่งเรียนรู้  วันท่ี 23 ส.ค. ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 
 
- วิทยุ (14) : 1. จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต วันท่ี 3 
ส.ค. 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ /   
2. ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สู่การท าจริงของเกษตกร วันท่ี 6 ส.ค. 
2561 ทางรายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. / 
3.สถานีพัฒนาท่ีดินตราด ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ให้กับ
เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

       วันท่ี 8 ส.ค. 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด/ 
4. ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สู่การท าจริงของเกษตกร วันท่ี 6 ส.ค. 
2561 ทางรายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz.  
 5.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เปิดกิจกรรมสร้าง
ฝายชะลอน้ า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 วันท่ี 9 ส.ค. 
2561 ทาง สวท.ด่านซ้าย/ 6. อดีตชาวนาสู่เกษตรผสมผสาน วันท่ี 13 
ส.ค. 2561 ทางรายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. 
7.อดีตชาวนาสู่เกษตรผสมผสาน วันท่ี 16 ส.ค. 2561 ทางรายการ
พัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /8. เดินหน้าธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน วันท่ี 20 ส.ค. 2561 ทางรายการ
พัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /9. เดินหน้าธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน วันท่ี 23 ส.ค. 2561 ทางรายการ
พัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. 10. สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ตาม
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ต่อเน่ือง วันท่ี 22 ส.ค. ทาง สวท. ตรัง /11. 
ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ สู่การท าจริง วันท่ี 27 ส.ค. 2561 ทาง
ร า ย ก า ร พั ฒ น า ท่ี ดิ น เพื่ อ เก ษ ต ร ก ร ร ม  AM 1386 Khz. 12. 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเดินทาง
ตรวจสอบการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามโครง การ
ไทยนิยมยั่งยืนในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ให้เกิดโปร่งใส เกิดประโยชน์อย่ าง
แท้จริง วันท่ี 28 ส.ค. 2561 ทาง ส านักงานประชา สัมพันธ์จังหวัดน่าน 
/ 13.สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธ ภัณฑ์ดิน (Soil 
Museum) แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับดิน วันท่ี 30 ส.ค. 2561 
ทาง สวท.ตรัง /  
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เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      14. ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ สู่การท าจริง วันท่ี 30 ส.ค. 2561 
ทางรายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ เกษตรกรรม AM 1386 Khz. 
 
- หนังสือพิมพ์ (3 ) : 1. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ลงพื้นท่ีติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ท่ี ต.สระแก้ว อ.
บึ งสามพั นจ .เพ ชรบู รณ์  เมื่ อ เร็ วๆ น้ี  วัน ท่ี  10 ส .ค . 2561 ท าง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า/2.  เกษตรอินทรีย์พลิกชีวิตเกษตรกรบุรีรัมย์ วันท่ี 
13 ส.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ /3. นายสุรเดช เตียวตระกูล 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการไทย
นิยมยั่งยืน ท่ีบ้านแม่กระทิง หมู่ท่ี3 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันท่ี 
22 ส.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า/ 
 
- สารสนเทศออนไลน์ (27) : 
1. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธาน มอบต้น
รวงผึ้ง พรรณไม้ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ซ่ึงได้รับมอบ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน าไปปลูกท่ีส านักงานพัฒนาท่ีดิน
ทุ ก จั งห วั ด  ท่ั วป ระ เท ศ  เมื่ อ เร็ วๆ  น้ี  วั น ท่ี  1 ส .ค . 2561 ท าง 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2864216 / 2. นายสุ ร เดช  เตี ย ว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธาน มอบต้นรวงผึ้ง พรรณไม้
ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ซ่ึงได้รับมอบจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อน าไปปลูกท่ีส านักงานพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัด ท่ัว
ประเทศ เมื่อเร็วๆ น้ี วันท่ี 1 ส.ค. 2561 ทาง  

 



๒๙ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 
 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning by 

Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

       https://www.ryt9.com/s/nnd/2864216 /3.ศู นย์ เรี ย นรู้ เกษตร
อินทรีย์  PGS อ .หนองหงส์  จ .บุ รี รัม ย์   วัน ท่ี  1 ส .ค . 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=lFO8uemC4vQ/ 
4. ธนาคารปุ๋ ยอินทรีย์  สาขาบ้ านนาแค วัน ท่ี  3 ส.ค. 2561 ทาง
https://hilight.kapook.com/view/176035 / 5.นายสุ ร เดช เตี ย ว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ท่ี ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ น้ีวันท่ี 
3 ส.ค. 2561 ทาง  https://www.ryt9.com/s/nnd/ 2869168/6. 
โครงการปรับปรุงพื้นท่ีนาร้าง เพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน   จ.สตูล วันท่ี 7 ส.ค. 
2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=JraplyQyOag/7. เทคนิคการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ พด.เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  วันท่ี 7 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=pZSs74Bjx1o/ 
8.การตลาดน าการผลิต ปลูกพืชส่งออก  วันท่ี  8 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=tajrPZxNtEU/9.ก าร พั ฒ น า
คุณภาพดิน ในระบบแปลงใหญ่  วันท่ี 8 ส.ค. 2561 ทาง https:// 
www.youtube.com/watch?v=KTASsVALhkk/ 10. ป ร ะ ธ า น ก า ร
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และ
สถานท่ี ขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 802 
อ า ค า ร  8 ชั้ น  วั น ท่ี  10 ส .ค . 2561 ท า ง  https://www.ldd.go 
.th/www/lek_web/news.jsp?id=20257/ 11.ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตร ครั้งท่ี 5/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวง 

 

 



๓๐ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      เกษ ต รแล ะส ห ก รณ์  วั น ท่ี  16 ส .ค . 2561 ท าง  https:// www. 
ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20314/12. ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานจัดหาทุนวันดินโลก ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุม 134 -
135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 17 ส.ค. 2561 ทาง
http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news. jsp?id=20318/ 
13.สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันแปลงใหญ่ 
วั น ท่ี  19 ส . ค .  2561 ท า ง  https://www.youtube. com/ 
watch?v=fFTXuczUaDc/14. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภายใต้
น โย บ า ย ท่ี ดิ น แ ห่ ง ช า ติ  (ค ท ช . )  วั น ท่ี  19 ส .ค . 2561 ท า ง 
https://www.youtube.com/ watch?v=5GjL5TxJBug&t=5s/15.
การใช้ พด.1 พด.2 ในแปลงเกษตรผสมผสาน  วันท่ี 19 ส.ค. 2561 
ทาง https://www.youtube.com/watch?v=EQqhkAJWJfI/ 
16.พัฒนากสิกรรมตามศาสตร์พระราชา " วันท่ี 20 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=HSSCmuWgKQQ&t=14s/1
7.การปรับปรุงดินในเกษตรผสมผสาน วันท่ี  20 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=1KetprFoRNY/ 
18.แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประาน พลิกดินเสื่อมโทรมท าเกษตร
ผสมผสาน วันท่ี 21 ส.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 
watch?v=cOyqXIxZaZc/19. สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ พลิกดินเสื่อม
โท รม  สู่ ก า รท า เก ษ ต รผ ส ม ผ ส าน  วั น ท่ี  22 ส .ค . 2561 ท า ง 
https://www.thairath.co.th/ content/1359986/20.น ายสุ ร เด ช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ท่ีบ้านแม่กระทิง หมู่ท่ี 3 ต.ไผ ่



๓๑ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 
แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันท่ี  22 ส.ค. 2561 ทาง https://www. 
ryt9.com/s/nnd/2875134/21.ประธานการประชุมคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์วันดินโลก ครั้งท่ี 1/2561  ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา
ท่ีดิน ชั้น  2 อาคาร 6 ชั้น  วันท่ี  24 ส.ค. 2561 ทาง http://www 
.ldd.go.th/www/lek_ web/news.jsp? id=20330 /22.นายวิวัฒ น์ 
ศัลยก าธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ า
น่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อเร็วๆ น้ี วันท่ี 27 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www. ryt9.com/ s/nnd/287713223. รม ช .วิ วั ฒ น์  เร่ ง
ขับเคลื่อนการจัดการท่ีดินอย่างยั่งยืน หวังไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านดิน และฐานข้อมูลดินท่ีเชื่อมโยงจากระดับพื้นท่ีสู่ระดับ
ภูมิภาคเอเชียวันท่ี 28 ส.ค. 2561 ทาง https://www. ryt9.com/ 
s/prg/2877784/24.โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต 
สิน ค้าเกษตรปลอดภัย  วัน ท่ี  28 ส .ค . 2561 ทาง https://www. 
youtube.com/ watch? v=PLnERSJ26NU/25. Zoning by Agri-
Map ปรับเปลี่ยนปลูกข้าว เป็นพืชผสมผสานและอ้อย  วันท่ี 29 ส.ค. 
2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ watch?v=ddx 
NYfGrjEE/26.ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  วันท่ี 29 ส.ค. 2561 
ท า ง  https://www.youtube.com/watch?v =Znyw Z09cIG0/27.
ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยเเห่งเอเชีย (CESRA) ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 30 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.ldd.go.th /www/lek_ web/ news.jsp?id=20362/ 
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แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      ก.ย.61 
 
- โทรทัศน์ (15) : 1.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน บ้านโคก
รัง พลังแห่งเกษตรผสมผสาน วันท่ี 3 กันยายน 2561 รายการคนไทย
หัวใจเกษตร  “รักษ์ดิน พัฒนาผลผลิต” ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 
2. สร้างแห่งน้ าขนาดเล็ก ท าเกษตรผสมผสานมีรายได้อย่างยั่งยืน วันท่ี 
4 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
(ช่อง 9)/  3. เกษตรทฤษฏีใหม่แก้จน ลดปัญหาดินเสื่อมโทรม วันท่ี 5 
กันยายน 2561  รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
และรายได้” ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) /4. ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็น
พืชผสมผสาน วันท่ี 5 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  
"เกษตรพัฒนา" ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/ 5.ฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 
สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตแปลงใหญ่ วันท่ี 6 กันยายน 2561 รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร “รักษ์ดิน พัฒนาผลผลิต” ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
(ช่อง 9) / 6. ศูนย์ เรียนรู้ก ารเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตสิน ค้า
การเกษตรหรือ ศพก. วันท่ี 6 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้” ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 
9) / 7. พัฒนาพื้นท่ีสู่รายได้ท่ีมั่นคงด้วย Zoning By Agri-Map วันท่ี 
10 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิตและรายได้  " ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 8. รวมกลุ่ม
เกษตรกรสร้างธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน ลดสารเคมี วันท่ี 11 
กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
และรายได”้ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/  
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      9.การปรับปรุงดิน เพื่อปลูกองุ่นและพืชผสมผสาน วันท่ี 12 กันยายน 
2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและ
รายได้” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 10. เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืช
ปลอดภัย มุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันท่ี 13 กันยายน 2561 
รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้”ทาง
โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 11. การปรับเปลี่ยนจากมันส าปะหลังเป็น
พืชผสมผสาน วันท่ี 13 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  
“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได”้ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) /  
12.เกษตรกรกลุ่ม PGS ผลิตเอง ขายเอง สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
วันท่ี 17 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร “ใช้ดินอย่างรู้
คุณค่า ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/ 13.  ขับเคลื่อนกิจกรรมงานวัน
ดินโลก ปี 2561 วันท่ี 18 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร  ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 14. วันดินโลก (World Soil 
Day) วันท่ี 25 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  
 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 15. วันดินโลก (World Soil Day) 
วันท่ี 27 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  ทางโมเดิร์น
ไนน์ทีวี (ช่อง 9) 
 
 

- วิทยุ (7) : 1. จ.อุดรธานี ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ วันท่ี 2 เมษายน 2561 ของ
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี / 2.ชวนทุกภาคส่วนท่ัว
ประเทศ "ปลูกปอเทือง" เน่ืองในวันดินโลก 5 ธันวาคม วันท่ี 10 
กันยายน  2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./  3.ชวนทุกภาคส่วนท่ัว
ประเทศ "ปลูกปอเทือง" เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม วันท่ี 10  
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      กันยายน  2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./ 4. ลุยปุ๋ยสั่งตัดเห็นผลจริง
หากใช้ตามค่าดิน วันท่ี 10 กันยายน 2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./ 
5. ลุยปุ๋ยสั่งตัดเห็นผลจริงหากใช้ตามค่าดิน วันท่ี 13 กันยายน 2561 
ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./ 6.ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สู่การท าจริง
ของเกษตรกร วันท่ี 17 กันยายน  2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./   
7.ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ สู่การท าจริงของเกษตรกร วันท่ี 20  
กันยายน  2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./ 
 
- หนังสือพิมพ์  (6) :  1. ฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรเพิ่มผลผลิตแปลงใหญ่ 
วันท่ีง 4 กันยายน 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 2. อบรม
เกษตรกรผสมปุ๋ย วันท่ี 4 กันยายน 2561 ทาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
/3.ต้นแบบชาวนาผลิตข้าวในที่ดินเค็ม วันท่ี 5 กันยายน 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 4.บ้านโคกรังพลังแห่งเกษตรผสมผสาน วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 5. ส่งเสริมเกษตรปลดภัย
มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วันท่ี 17 กันยายน 2561 ทาง หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ / 6. ลงพื้นท่ี วันท่ี 21 กันยายน 2561 ทาง หนังสือพิมพ์
แนวหน้า 
 
- สารสนเทศนอ์อนไลน์  (25) :  1.Zoning By Agri – Mapปรับ 
เปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชผสมผสานและอ้อย  วันท่ี 2 กันยายน 2561 
ทาง https://www.youtube.com/watch?v=sb1JHs61MOc/  
2.ฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร สนับสนุนเพิ่มผลผลิตแปลงใหญ่  วันท่ี 6 
กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/watch? 
v=4uTPbrHAefE/3.การปรับเปล่ียนนาข้าวเป็นพืชผสมผสาน วันท่ี 6  
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      กั น ย าย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ watch?v= 
bhI09evjQhY/4. ปรับเปลี่ยนจากการท านา มาเป็นการปลูกพืชเพื่อ
เลี้ยงสัตว์  วันท่ี 6 กันยายน 2561 ทาง https://www.youtube. 
com/watch?v=2cLHHwShDCo/5. พัฒนาพื้นท่ีสู่รายได้ท่ีมั่นคงด้วย 
Zoning By Agri-Map  วั น ท่ี  10 กั น ย า ย น  2561 ท า ง 
https://www.youtube.com/watch?v=rVZAjmA_3Co/ 
6. รวมกลุ่มเกษตรกรสร้างธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน ลดสารเคมี 
วั น ท่ี  11 กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZIWrvRIxbUY/7. ร่ วมรับ เสด็ จฯ พลเอกหญิ ง สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความ 
ก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันท่ี 13 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20392 / 
8. การปรับเปลี่ยนจากมันส าปะหลัง เป็นพืชผสมผสาน  วันท่ี 13 
กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/watch? 
v=hIM44eXkOCU/9. เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชปลอดภัย มุ่ งสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันท่ี 13 กันยายน 2561 
ทาง https://www.youtube.com/watch?v=F6KYLK3Q7nQ/10. 
การปรับเปล่ียนนาข้าวเป็นพืชผสมผสานและหญ้าอาหารสัตว์ จ.สุโขทัย  
วั น ท่ี  13 กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=vvBK9okmg08/11.ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการ
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 เพื่อหารือถึง 
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการ 
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      เผยแพร่สื่อ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันท่ี 14 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20393/1
2.ลงพื้ น ท่ี เพื่ อติดตาม ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้ น ท่ีการ
ด าเนินงานการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลท านา 2 ล้านไร่ ในพื้นท่ี
ส่งน้ าอ่างห้วยแฮด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วันท่ี 18 กันยายน 
2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_ web/news. 
jsp?id=20413/13. มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจ จ .
เชียงใหม่  วันท่ี 18 กันยายน 2561 ทาง https://www.youtube. 
com/watch?v= Dy2WPMhPhpQ/14.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมื อการขั บ เคลื่ อน เกษตรอิ นทรี ย์  ก ลุ่ มจั งห วัดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง และร่วมงานมหกรรม
เกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ครั้งท่ี 3 จังหวัด
สกลนคร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร วันท่ี 19 กันยายน 2561 ทางhttp://www.ldd. 
go.th/www/lek_ web/news.jsp?id=20429/15.ลงพื้ น ท่ี ศึกษาดู
งาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูล
นาก จังหวัดพิจิตร และลงพื้นท่ีโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 19 กันยายน 2561 ทาง http://www. 
ldd.go.th/www/lek_ web/news.jsp?id=20430/16.การประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 (ข่าว)  วันท่ี 19 
กันยายน 2561 ทาง https://www.youtube.com /watch?v 
=sV31_ADdSEo/17. ขับเคลื่อนกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2561   
วันท่ี 19 กันยายน 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 



๓๗ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      watch?v=XfMEhAlNKpM/18. ลงพื้นท่ีตรวจความพร้อมการจัดงาน 
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ครั้งท่ี 4 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 20 กันยายน 2561 ทาง  
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20431/ 
19.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มจังหวัดตะวันออก และภาคกลางตอนบน และร่วมงาน  
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ครั้งท่ี 4 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 21 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20433/ 
20. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท่ีดินตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ฮอ
ไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 21 กันยายน 2561 ทาง  
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20432/  
21. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ี จ.น่าน 
เพื่อติดตาม ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นท่ีการด าเนินงานการปลูก
พืชหลังนาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการปลูก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลท านา 2 ล้านไร่วันท่ี 21 กันยายน 2561 
ทาง https://www.ryt9.com/s/nnd/2889861/ 22.สถานีพัฒนา
ท่ีดินเชียงใหม่ส่งมอบฝายสุดท้ายให้ประชาชน วันท่ี 25 กันยายน 
2561 ทาง http://www.banmuang. co.th/news/activity/ 
126280 /  
 



๓๘ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Smart Agricultural Curve ปี 2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 
- โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning 

by Agri - Map) 
-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

      23. เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
วันท่ี 25 กันยายน 2561  ทาง  https://www.ryt9. com/ s/nnd/ 
2891355 /24. กรมพัฒนาท่ีดิน - วันดินโลก 2561 (World Soil 
Day 2018) เทิดพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี 9 (talk)  วันท่ี 27 กันยายน 
2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ watch?v= e3lo3Ws_ 
NeE/ 25. ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ณ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ วันท่ี 28 กันยายน 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ 
www/lek_web/news.jsp?id=20468 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๙ 
 

 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน เม.ย.. ๖

1 
พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย

ด้านการพัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ า การฟื้ นฟู 

ปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

- โทรทัศน์ 
(11) 
- วิทย(ุ5) 
- 
หนังสือพิมพ์ 
(3) 
- สารสนเทศ
ออนไลน ์

(22) 

- โทรทัศน์ (8) 
- วิทยุ (6) 
- หนังสือพิมพ ์(9) 
- สารสนเทศออนไลน์     

(25) 

- โทรทัศน์ (7) 
- วิทยุ (8) 
-หนังสือพิมพ์ (3) 
- สารสนเศออนไลน์ 

(30) 

- โทรทัศน์ 10) 
- วิทยุ (10) 
- หนังสือพิมพ์ (4) 
- สารสนเทออนไลน ์

(26) 

 - โทรทัศน์ (14) 
- วิทยุ (17) 
- หนังสือพิมพ์ (5) 
- สารสนเทศ ออนไลน์ 

(26) 

- โทรทัศน์ (9) 
 - วิทย ุ(7) 
- หนังสือพิมพ์ (4) 
- สารสนเออนไลน์  

(27) 

เม.ย. 61 
- โทรทัศน์ (11) : 1. แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานชุบพื้นท่ี
เกษตรหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกร วันท่ี 10 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) / 2.แหล่งน้ าน้ าในไร่นาเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเกษตร
อย่างยั่งยืน วันท่ี 25 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /3.รณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากซังข้าวโพดรักษ์ รักษ์
สิ่งแวดล้อม วันท่ี 10 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /4. ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันท่ี 
12 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /5. การอนุรักษ์
ดินและน้ าบนพื้นท่ีสูง เพื่อการเกษตรท่ียั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้ าบน
พื้นท่ีสูง เพื่อการเกษตรวันท่ี 23 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร)/ 6. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงอย่าง
ยั่งยืน วันท่ี 26 เม.ย. ๖1 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 7.
กรมพัฒนาท่ีดิน - " ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์
ดินและน้ า talk " วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ทางช่อง 9/ 8.กรมพัฒนาท่ีดิน ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ าวันท่ี 9 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ี
ก าแพงเพชรสร้างฝายชะลอน้ า โครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 10 เม.ย. 
๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /10.กรมพัฒนาท่ีดิน
สร้างฝายชะลอน้ า โครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 16 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 
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๔๐ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย

ด้านการพัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ า การฟื้ นฟู 

ปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

      11. กรมพัฒนาท่ีดิน ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนผ่านกิจกรรมการ
อนุรักษ์ดินและน้ า วันท่ี 9 เม.ย. ๖1 ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 
 

- วิทยุ (5) : 1. สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง
และเศษพืชลงไปในดินแทนการเผา เน่ืองจากการเผาก่อให้เกิดหมอก
ควันและฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาลดภาวะโรคร้อน วันท่ี 5 เมษายน 
2561 จากส านักงานประชาสัมพันธ์จั งหวัดน่าน /             2. 
เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดตรัง จัดการแข่งขันนวดข้าวลีลา ช่วย
อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวนาไทย วันท่ี 14 เมษายน 2561 ทาง สวท.ตรัง 
/ 3.จ.พัทลุง เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอชัง เพื่อบรรเทาภาวะโลก
ร้อน ประจ าปี  2561 วัน ท่ี  18 เมษายน 2561 ทางส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง / 4.สถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุง เดินหน้า
รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหาจุลินทรีย์และ
อินทรีย์วัตถุในดินถูกท าลาย  วันท่ี 23 เมษายน 2561 ทางส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง / 5. จ.ล าปาง จัดหน่วยเคลื่อนท่ีออก
ให้บริการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องท่ี
อ าเภอแม่เมาะ  วันท่ี 27เมษายน 2561 ทางส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดล าปาง / 
 

- หนังสือพิมพ์ (3) : 1. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
น าคณะลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน" โคก หนอง นา โมเดล" พื้นท่ี
ลุ่มน้ าป่าสัก และโรงเรียนศาสตร์พระราชา อ.หนองแซง จ.สระบุรีเมื่อ
เร็วๆน้ี วันท่ี 25 เม.ย. ๖1 ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า / 2. นายสุรเดช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินของนางสาวสุพิศ สุขหนองโป่ง 



๔๑ 
 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เม.ย.. ๖1 พ.ค. ๖1 มิ.ย.. ๖1 ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 

2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย

ด้านการพัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ า การฟื้ นฟู 

ปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดนิอาสา 

      พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรและหมอดินอาสา ท่ีปรับเปลี่ยนการใช้ 
สารเคมีมาเป็น เกษตรอินทรีย์ โดยมีนายชาติชาย ปะสาระวัน
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดิน เขต4 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนา
ท่ีดินร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเร็วๆน้ี วันท่ี 23 เม.ย. ๖1 ทาง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ /3. โคก-หนอง-นาโมเดล ยกระดับสู่นโยบายรัฐ
วันท่ี 27 เม.ย. ๖1 ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/ 
. 
- สารสนเทศออนไลน์  (22) 1. พัฒนาท่ีดินอุดรธานี เดินหน้า
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic) กับงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อุดรธานี วันจันทร์ท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ทาง FB กรมพัฒนา
ท่ีดิน / 2.การประชุมคณะท างานจัดนิทรรศการ ในการจัดงานวัน
สถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งท่ี 1/2561 วันอังคารท่ี 
3 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 3. การประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย และ
คณะท่ีปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
2/2561 วันพุธท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 
4.ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม ตามศาสตร์พระราชา 
"โคกหนองนาโมเดล" พื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน วันพุธท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทาง http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/ 
photo.asp?photosid=2 5 6 1 0 4 0 4 _0 2  /  5 . ก า รป ระ ชุ ม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก 2561 ครั้งท่ี 1/2561 วัน
พฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน  /  
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-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย
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ปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

      6.ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและ
ควันไฟในพื้นท่ีการเกษตรจังหวัดน่าน วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ทาง http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/ 
photo.asp?photosid=25610405_02 / 7. อธิบดีกรมพัฒนา
ท่ีดินลงพื้นท่ีเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทาง https://hilight.kapook.com/view/170581 / 8.อธิบดี พด.
ลงพื้นท่ีน่าน เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นท่ีการเกษตร วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง https://siamrath.co.th/n/33736 / 9 .การ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 
9 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน /10. ร่วมพิธีรดน้ า
และขอพรเน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  วันจันทร์ ท่ี  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง 
http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/ 
photo.asp?photosid=25610409_02 / 11. น าคณะ DS-SLM  
แนะน าหารือความร่วมมือ ไทย กับ FAO  วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 
2561 ทาง http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/ RAPHOTO 
/photo. asp?photosid=25610410_01 /12.การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 13. กรมพัฒนาท่ีดิน 
รดน้ าและขอพรเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารท่ี 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 14. กรมพัฒนา
ท่ีดิน กับ การช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งวันพุธท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 
2561 ทาง FB กรมพัฒนาท่ีดิน / 15.อธิบดีพด.ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 
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      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดี
ท่ี  ๑ ๙  เม ษ า ย น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ท า ง  https://hilight.kapook 
.com/view/171129/ 16.ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งท่ี 
1/2561 เพื่อหารือการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลกปี 2561 เเผน
การด าเนินงานระยะสั้น-ระยะยาวและการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาฯ 
ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 24 
เม ษ า ย น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ท า ง http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=1 9 9 1 3  / 1 7 .  ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 2/2561 ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ห้องประชุม 123 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทาง
http://www.ldd.go.th/www/lek_web /news.jsp?id =1 9 9 2 0 
/ 18.ลงพื้นท่ีติดตามงานขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ณ 
บ้านท่านางเลื่อน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น วันท่ี 26 เมษายน 
2 5 6 1  ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/ lek_web /news. 
jsp?id=19927 1/19. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในพื้นท่ีอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 26 
เม ษ าย น  2 5 6 1  ท าง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web 
/news. jsp?i d=19928 /20.ติดตามงานแหล่งน้ า โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า และงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ฝายน้ าล้น คสล. สูง 3.00 เมตร ณ บ้านน้ าล้อม หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะ
คา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  วันท่ี 27 เมษายน 2561 ทาง  
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=19932 / 
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      21. ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และตรวจรับ
งานก่อสร้างสระเก็บน้ า ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3 ต าบลหมกแถว อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี วันท่ี 30 เมษายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=19941 / 
22. อธิบดี พด.ลงพื้นท่ีติดตามพัฒนาท่ีดินจัดการน้ า ยึดหลัก ๓ ต.เพิ่ม
ผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้  วัน ท่ี  27 เมษายน 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/171589 /  
 

พ.ค. 2561 
- โทรทัศน์ (8) : 1."ดึงฟื้นออกจากไฟ"มาตรการลดปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า วันท่ี 1 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร)/ 2. เดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรพอเพียงบนพื้นท่ีสูง วันท่ี 9 
พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 3. ปลูกแฝก
ตามพ่อสอน บนดอยสูง  วันท่ี 14 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร)/ 4.  หมอดินน้อย ปลูกฝัง เรียนรู้อย่างปลอดภัย 
วันท่ี 15 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/5. 
งานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี วันท่ี 22 พ.ค. 
2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 6. พด.จับมือ 
ป.ป.ช. เพื่อการใช้แผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี วันท่ี 28 พ.ค. 2561  
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/7. ปราชญ์เกษตรพึ่งพา
ตนเองตามรอยเท้าพ่อสู่ความยั่ง  วันท่ี 28 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /8. ซังข้าวโพดทองค า ลดการเผาลด
ปัญหาหมอกควัน วันท่ี 29 พ.ค. 2561  ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร)/  
 

- วิทยุ (6) :  1.ข่าว สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์รวมองค์ความรู้เรื่องดิน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่าน ศพก. วันท่ี 14 พ.ค. 61 ทางสถานี 
วิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz /2. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดวัน 
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      คล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าว
ไกล ไทยยั่งยืน” เปิดบ้านโชว์ผลงานวิจัยวิชาการและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่ความ
ยั่งยืน วันท่ี 16 พ.ค. 2561 ทาง Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย/3.ข่าว สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์รวมองค์ความรู้เรื่องดิน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่าน ศพก. วันท่ี 17 พ.ค. 61 ทางสถานี
วิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 4. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดระยอง จับมือ 5 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการด าเนินการ โครงการพัฒนาเกษตร
สมัยใหม่ใน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัด
ระยอง  วันท่ี 24 พ.ค. 2561 สวท.ระยอง /5.ข่าว ชูธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
บ้านโคกพวง แก้ดินเสื่อมลดต้นทุนท าการเกษตร วันท่ี 28 พ.ค. 61 
ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 6. ข่าว ชูธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกพวง แก้ดินเสื่อมลดต้นทุนท าการเกษตร วันท่ี 31 
พ.ค. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 
 

- หนังสือพิมพ์ (9 ) : 1.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา
ท่ีดินลงพื้นท่ีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุนรักษ์ดินและน้ า 
งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กฝายน้ าล้นท่ีบ้านน้ าล้อม หมู่ 1 ต.เกาะคา 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง  วันท่ี 3 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า / 
2. นายสุรเดช เตียวตระกุล เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนว
ทางการท างานโครงการไทยนิยมยั่ งยืน งบประมาณปี  2561 
(เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาท่ีดินท้ัง 3 โครงการ ท่ีส านักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต 3ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 7 พ.ค. 
2561 ทาง นสพ.แนวหน้า /3.เดินหน้าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ช่วย
เกษตรกรลดต้นทุน วันท่ี 10 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.เดลินิวส์ /4.  
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ีเยี่ยมศูนย์
เรียนรู้  
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      ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ของ นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์
เกษตรท่ีน าหลักการของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาด าเนินงานและท าเกษตร
อินทรีย์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี วันท่ี 17 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า / 
5. เกษตรฯขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา รวมพลังสามัคคีฟื้นป่าต้นน้ าน่าน 
วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.สยามรัฐ /6. ปุ๋ยหมักตามศาสตร์
พระราชาพลิกชีวิตเกษตรได้อย่างยั่งยืน  วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.
สยามรัฐ /7. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินพร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา "55 ปี นวัตกรรม
พัฒนาท่ีดินก้าวไกลไทยยั่งยืน" ท่ีจะจัดระหว่างวันท่ี 23-25  พฤษภาคมท่ี
กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า / 8. กรม
พัฒนาท่ีดิน จัดใหญ่ วันคล้ายวันสถาปนา 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าว
ไกล ไทยยั่งยืน' วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า /9. นายสุรเดช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงพื้นท่ีติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ างานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีบ้านบุอินทนิน 
หมู่ ท่ี 13 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อเร็วๆน้ี วันท่ี 21 พ.ค. 
2561 
 

- สารสนเทศออนไลน์ (25) : 1.ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
กรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าท่ี ชั้น 2 
กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 1 พ.ค2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek 
_web/news.jsp?id=19942/ 2.ลงพื้นท่ีติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ขุดลอกหนองวาย ในพื้นท่ีบ้านยางค า 
หมู่ 1 ต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันท่ี 1 พ.ค
2561 http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news.jsp?id=19948 / 3.
ประชุมคณะท างานจัดนิทรรศการ ในการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 
ครบรอบ 55 ปี ครั้งท่ี 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 2 อาคาร 6 
ชั้น  วันท่ี 2 พ.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek 
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      _web/news.jsp?id=19940 / 4. ประชุมหารือเพื่อบริหารจัดการน้ าใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกง ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวันท่ี 4 พ.ค. 2561 ทาง http://www. 
ldd.go.th/ www/lek_ web/news.jsp?id=19952 / 5. ประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอ านวยการและประสานงาน การจัดงานวัน
สถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งท่ี 2/2561 ณ ห้องประชุม
กรมพัฒนาท่ีดิน 802 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ วันท่ี 3 พ.ค. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_ web/news jsp?id=19950/ 6.
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ล่ิงของสมาคมอนุรักษ์
ดินและน้ าแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดิน ชั้น 7 กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 8 พ.ค. 2561 ทาง
http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/news.jsp?id=19967 /7.  
กรมพัฒนาท่ีดินหนุนเกษตรกร"ขุดบ่อจิ๋ว"แก้แล้ง... วันท่ี 8 พ.ค. 2561 
ทาง https://www.dailynews .co.th/politics/642304/ 9.  รมช.
เกษตรฯ ขับเคลื่อนงาน'วันดินโลก'เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลท่ี 9 
วันท่ี 28 พ.ค. 2561 ทาง ttps://www.ryt9.com/s/nnd/ 
2832886/ 10. รมช. เกษตรและสหกรณ์ น าชาวบ้าน ฟื้นฟูป่าต้นน้ า
น่าน ด้วยศาสตร์พระราชา วันท่ี 12 พ.ค. 2561 ทาง https://www. 
thairath.co.th/ content/1279892 / 11. พด.เปิดบ้านครบรอบ55ปี 
โชว์นวัตกรรมพัฒนาท่ีดิน  ตามแนวพระราชด าริท่ีประสบผลส าเร็จ เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่ความ
ยั่งยืน วันท่ี 16 พ.ค.2561  ทาง https://www.dailynews. 
co.th/politics/643834/12. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดงานวันสถาปนากรม
พัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าวไกลไทยยั่งยืน เปิด
บ้าน ! โชว์ผลงานวิจัยวิชาการ วันท่ี 16 พ.ค. 2561 ทางhttps://www. 
innnews.co.th/ breaking-news/news_86568// 13. พด.ครบ 55 ปี 
จัดใหญ่ โชว์ 'นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน'วันที่ 17 พ.ค. 61 
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      ทาง https://www.thairath.co.th/content/1283849/  
14. พด.ครบ 55 ปี จัดใหญ่ โชว์ "นวัตกรรมพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทย
ยั่ ง ยื น " วั น ท่ี  1 7  พ .ค . 2 5 6 1  ท า ง  https://www.thairath.co.th/ 
content/1283849/ 15.  MOUกรมพัฒนาท่ีดินร่วมมือข้อมูลสอบโกง 
วั น ท่ี  2 1  พ .ค . 2 5 6 1  ท า ง https://www.innnews. co.th/ breaking-
news/news_90712/ 16. ตรวจความพร้อม ความก้าว หน้าในการ
นิทรรศการ งานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี วันท่ี 21 
พ.ค. 2561 ทาง http://ofs101.ldd. go.th/ LDD News/RAPHOTO/ photo. 
asp?photosid= 25610521_02/ 17. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดี 
กรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีติดตามงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กที่บ้านบุอินทนิน หมู่ท่ี 13 
ต.พรหมณี  อ .เมือง จ .นครนายก เมื่ อ เร็วๆ  น้ีวัน ท่ี  21 พ .ค .ทาง 
https://www. ryt9.com /s/nnd/2829185 /18. กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมลง
นามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันท่ี 22 พ.ค. 2561 ทาง 
https://www.thairath.co.th/content/ 1288146/19. พด.จับมือท า MOU 
กับ ป.ป.ช. เพื่อการใช้แผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี วันท่ี 22 พ.ค. 2561 
ทาง https://www. thairath .co.th/ content/ 1288146 /20. กรมพัฒนา
ท่ีดินจัดงานวันสถาปนา 55 ปี วันท่ี 23 พ.ค.2561 ทาง https://www. 
innnews.co.th/breaking-news/news_92388/ 21. รมว.เกษตรฯ เปิดงาน
สถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 55 ปี วันท่ี 23 พ.ค. 2561 ทาง 
https://www.thairath.co.th/content/ 1289732 / 22 .นาย เข้มแข็ ง 
ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์ดิน
และน้ าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแข่งขันโบว์ล่ิงของสมาคมอนุรักษ์
ดินและน้ าแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 วันท่ี 23 พ.ค. 2561  ทาง 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2830665 // 23.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน น าประชาชนในพื้นท่ีสร้างฝาย
ชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ จ.อุดรธานี 
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      วันท่ี 25 พ.ค. 2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/ website_th/ 
news/news_detail/WNSOC6105250010094 / 24. ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
อ านวยการและประเภทวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 1/2561 ณ 
ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันท่ี 25 พ.ค. 2561 
ทางhttp://www.ldd.go.th/www/lek_web/ news.jsp?id=20009 /  
25.ประชุมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ี 5 ลุ่ม
น้ าน าร่อง เพื่อน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน ณ ห้องประชุม 
STOC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วัน ท่ี  28 พ .ค . 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www /lek_web/ news.jsp? id=20072 / 
 

มิ.ย. 2561 
- โทรทัศน์ ( 7 ) :  1.สพข.3 ขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกช่วยเหลือ
เกษตรกร วันท่ี 6 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 /  
2. สร้างฝายชะลอน้ าภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน วันท่ี 13 มิ.ย. 2561 
รายการคนไทยหัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 /3. กระทรวงเกษตรฯร่วม
แก้ปัญหาชะล้างหน้าดินเพิ่มผลผลิตข้าวให้ชาวบ่อเกลือ  วันท่ี 25 มิ.ย. 
2561 รายการคนไทยหัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 / 4. เกษตรท าปุ๋ยหมักเห็ด
ฟางสร้างรายได้ครบวงจร วันท่ี 26 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจ
เกาตร ทาง ช่อง 9 / 5.การตรวจประเมินผลงานในพื้นท่ีราววัลเลิศรัฐสา
ขาบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม วันท่ี 27 มิ.ย. 2561 รายการคนไทย
หัวใจเกาตร ทาง ช่อง 9 / 6.  สถานพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก รับซ้ือสับปะรด
ช่วยเหลือราคาตกต่ า วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกาตร 
ทาง ช่อง 9 /   7. กรมพัฒนาท่ีดินเร่งรับซ้ือผลผลิตสับปะรดช่วยเกษตรกร 
วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทาง ช่อง 9 / 
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- วิทยุ (8) : 1. สถานี พัฒนาท่ีดินน่าน จับมือ CP หนุนชาวบ้านสร้างป่า
สร้างรายได้ ลดพื้นท่ีภูเขาหัวโล้น วันท่ี 11 มิ.ย. 2561 ทาง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน /2. สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์รวมองค์ความรู้
เรื่องดิน พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่าน ศพก. วันท่ี 18 มิ.ย. 61 ทาง
สถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 3.. สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน
ร่วมกับชาวบ้านนางาม ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ า วันท่ี 17 มิ.ย. 2561 ทาง สวท.น่าน/4.สถานีพัฒนาท่ีดิน
บุรีรัมย์รวมองค์ความรู้เรื่องดิน พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่าน ศพก. วันท่ี 
21 มิ.ย. 61 ทางสถานีวิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 5. กรม
พัฒนาท่ีดิน รับซ้ือสับปะรดเกษตรกร 1,164 ตัน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.
2 ช่วยบรรเทาปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า วันท่ี 21 มิ.ย. 2561 ทาง 
Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย / 6. สถานีพัฒนาท่ีดิน
พิษณุโลก ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการพื้ น ท่ี เกษตรกรรม  Zonning by Agri-map ปี  2561 พร้อม
แจกจ่ายสับปะรดให้ไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ วันท่ี 22 มิ.ย. 2561 ทาง 
สวท.พิษณุ โลก /7. พด. ปั้นเกษตรกรใช้นวัตกรรมฟื้นฟูดินให้ดีช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก วันท่ี  25 มิ .ย . 61 ทางสถานีวิทยุ เพื่ อ
เกษตรกรรม AM 1386 KHz / 8. พด. ปั้นเกษตรกรใช้นวัตกรรม 

ฟื้นฟูดินให้ดีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก วันท่ี 28 มิ.ย. 61 ทางสถานี
วิทยุเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 KHz / 
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      - หนังสือพิมพ์ (3) : 1. ท าเกษตรต้องรู้จัก...ดิน มิใช่ท ากินตามแห่พา
จน วันท่ี 6 มิ.ย. 2561 ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / 2.  หนุนชาวบ้าน 
'สร้างป่า สร้างรายได้ ' ลดพื้นท่ีภูเขาหัวโล้น  วันท่ี 19 มิ.ย. 2561 
ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ / 3. หนุนชาวไร่อ้อยปลูกปอเทืองไถกลบพืช
ปุ๋ยสดบ ารุงดินยั่งยืน วันท่ี 29 มิ.ย. 2561 ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
 

- สารสนเทศออนไลน์ (30) : 1. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 
1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 วันท่ี 1 มิ.ย. 2561 
ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web/ news. jsp?id= 
20040 /2. ประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (Kick Off) เพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ณ บ้านคลองคต หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวัง
ท ร า ย พู น  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  วั น ท่ี  1  มิ .ย .  2 5 6 1  ท า ง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20041 / 
3.  ประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (Kick Off) เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ณ บ้านสัมพันธ์ หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยเฮี้ยะ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก วันท่ี 1 มิ.ย. 2561 /4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ครั้ ง ท่ี  2/2561 เพื่ อน าเสนอ
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย
ศาสตร์พระราชา พื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 
ปี  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น  วั น ท่ี  5  มิ . ย .  2 5 6 1  ท า ง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=2 0 0 5 1 
/5.เหล่าฝ้ายร่วมใจพัฒนาท่ีดิน สร้างเกษตรยโสธรเข้มแข็ง รับการ
ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม ส า เร็ จ  วั น ท่ี  6  มิ .ย . 2 5 6 1  ท า ง 
https://hilight.kapook.com/view/173370 /6.  ประชุมหารือ
การเผยแพร่ผลงานของกระทรวงเกษตรในด้านดินและน้ า เผยแพร่สู่ 
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      สาธารณะให้เป็นท่ีประจักษ์  ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง วันท่ี 7 มิ.ย. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=20046 / 7. ประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อม และรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารตัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
กรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 7 มิ.ย. 
2 5 6 1  ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_ web/news 
.jsp?id=20062 / 8. ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานพร้อมเป็นประธานการ
ประชุมชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมฝายชะลอน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ณ บ้านเขาวงกต ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหาง
แมว จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 13 มิ.ย. 2561 ทางhttp://www.ldd.go. 
th/www/lek_web/news.jsp?id=20093 /9. ประธานการประชุม
รับฟังสรุปผลการด าเนินงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
- 9 ณ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน วัน ท่ี  14 มิ .ย . 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ 
lek_web/news.jsp?id=20098 / 10. ร่วมส่งมอบฝายชะลอน้ า 
เพื่ อก ารอ นุรักษ์ ดิ นและ น้ า  ภ าย ใต้ โครงการไทย นิยม  ยั่ งยื น 
ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณ  บ้ าน น าง าม  จั งห วั ด น่ าน  วั น ท่ี  1 4  มิ .ย . 2 5 6 1  ท า ง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20099 / 
11. ประธานพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านนางาม หมู่ท่ี 5 ต าบลเรือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน วันท่ี 14 มิ.ย. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20097 /  
12.ประธานพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ภายใต้ 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของ 
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      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านนางาม หมู่ท่ี 5 ต าบลเรือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน วันท่ี 14 มิ.ย. 2561 ทาง http://www. 
ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20097 /13. ส่งมอบ
ฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าน่าน ภายใต้โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันท่ี 15 มิ.ย. 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/173749 / 14.กรมพัฒนา
ท่ีดิน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน ได้
น าความรู้มาประยุกต์ในการออกแบบกสิกรรมตามศาสตร์พระราชาให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีตามหลักโคก หนอง นา โมเดล วันท่ี 16 มิ.ย. 
2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/37646 / 15. กรมพัฒนา
ท่ีดิน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน ตาม
หลักโคก หนอง นา โมเดล วันท่ี 16 มิ.ย. 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/173800 / 16.  ลงพื้นท่ี
ตรวจความพร้อมการต้อนรับ คณะท างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการตรวจประเมินผล
งานการด าเนินงานในพื้นท่ี (Site Visite Review) ณ ต าบลนาขา 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันท่ี 17 มิ.ย. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20104 / 
17.ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมพัฒนาท่ีดิน (อพ.สธ. - 
กรมพัฒนาท่ีดิน) ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดินชั้น 
2  อ าค า ร  6  ชั้ น  ก รุ ง เท พ ฯ  วั น ท่ี  1 8  มิ .ย . 2 5 6 1  ท า ง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20110 / 
18. ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2561 ณ 
ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล วันท่ี 18 มิ.ย. 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20112 / 
19. ประธานเพื่อรับการตรวจประเมินผลงานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
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      จากส านักงาน ก.พ.ร. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ แบบมี
ส่วนร่วมประจ าปี พ.ศ. 2561 โครงการแหล่งน้ า....สร้างดิน สู่การ
พัฒนาท่ีดินแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาบ้านสะพานสูง อ าเภอหลังสวน 
จั งห วั ด ชุ มพ ร  วั น ท่ี  1 8  มิ .ย . 2 56 1  ท าง http://www.ldd 
.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20111 /20. ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
พัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 802 
อาคาร  8  ชั้ น  วัน ท่ี  19  มิ .ย . 256 1  ท าง  http://www.ldd 
.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20114 / 21. ประธานเปิด
งาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2561 ปลูกต้นรวงผึ้ง 
(Yellow Star) ซ่ึงเป็นพรรณไม้ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) ณ บริเวณ
สนามหญ้าด้านหน้าตึก 6 ชั้น กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 20 มิ.ย. 2561 
ท า ง  http://www.ldd.go.th/www /lek_web/ news.jsp? 
id=20121 /22. กรมพัฒนาท่ีดินรับซ้ือสับปะรดเกษตรกร 10 ตัน 
น าไปผลิตน้ าหมักชี วภาพ พด.2  วัน ท่ี  20 มิ .ย . 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/view/173981 / 23. พด. รับซ้ือ
สับปะรดเกษตรกร 10 ตัน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2 วันท่ี 20 มิ.ย.
2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/37874 / 24. ก.พัฒนา
ท่ีดินรับซ้ือสับปะรดเกษตรกร 10 ตัน น าไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2 
วั น ท่ี  2 0  มิ .ย . 2 5 6 1  ท า ง  https://www.matichon.co.th/ 
publicize/news_1007450 /25.  กรมพัฒนาท่ีดินรับซ้ือ สัปะรด
เกษตรกร 10 ตัน น าไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด. 2 วันท่ี 20 มิ.ย. 
2561 ทางhttps://www.thairath.co.th/content/1313419 / 
26. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ี
ตรวจความพร้อมรับการประเมินรางวัล เลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการ แบบมีส่วนร่วมประจ าปี 2561 "โครงการ : แหล่งน้ า....สร้าง
ดิน สู่การพัฒนาท่ีดินแบบมีส่วนร่วม" จ.ชุมพร วันท่ี 21 มิ.ย. 2561 
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      ทางhttps://www.ryt9.com/s/nnd/2845043/27. นายสุรเดช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาท่ีดินท่ัว
ประเทศ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและหมอดินอาสาผู้ปลูก
สับปะรดภายหลังราคาตกต่ า ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายกฤษฎา บุญราช ได้ส่ังการให้ทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร ท้ังนี้ ในส่วนของกรมพัฒนาท่ีดินได้มีการรับซ้ือสับปะรดจาก
เกษตรกรและหมอดินอาสา จ านวน ๑,๑๖๔.๘๔ ตัน เพื่อช่วยเหลือ
ราคาสับปะรดตกต่ า โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน  จะน าไปผลิตสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๒ อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและหมอดินอาสาอีก
ทางห น่ึง  วัน ท่ี  21 มิ .ย . 2561 ทางhttps://hilight. kapook. 
com/view/174016 /28 . กรมพัฒนาท่ีดิน เชียงราย รับ ซ้ือ
สับปะรด 500 ตันช่วยเกษตรกร 4 จังหวัดภาคเหนือ วันท่ี 22 มิ.ย. 
2561 ทาง https://ejan.co/news/5b2ca7107e804 / 16. 
พด. เดินสายรับซ้ือสับปะรด 1.164 พันตัน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.
2 วันท่ี 21 มิ.ย. 2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/ 37957 
/ 29. ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 
ณ บ้านเด่นวัว และบ้านเด่นวัวน้ าทิพย์ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จั งห วั ด ต าก  วั น ท่ี  2 6  มิ .ย . 2 5 6 1  ท าง  http://www.ldd. 
go.th/www/lek_web/ news.jsp?id=20123/ 30. ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ ากรมพัฒนาท่ีดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1 ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น วันท่ี 27 มิ.ย. 2561 
ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news 
.jsp?id=20134 /  
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       ก.ค. 2561 
- โทรทัศน์ ( 10 ) : 1.  กรมพัฒนาท่ีดิน ระดมสมองนักวิชาการ
แก้ปัญหาดินเค็มภาคอีสาน  วันท่ี 4 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9 / 2. ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินพื้นท่ี
ปฏิบัติงานผลงานการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม วันท่ี 10 ก.ค. 
2561  ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /3. การใช้สารเร่ง 
พด.2 พด.7 และโดโลไมท์ในพื้นท่ีปลูกไม้ผล วันท่ี 11 ก.ค. 2561  
ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /4. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดอบรม
หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน  วันท่ี 12 ก.ค. 
2561  ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /5. "โคก หนองนา 
โมเดล" จอบแรกเอาเนื้อสามัคคีจ. อุตรดิตถ์ วันท่ี 20 ก.ค. 2561 
ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 6."โคก หนองนา โมเดล" 
จอบแรกเอาเนื้อสามัคคีจ.อุตรดิตถ์ วันท่ี 20 ก.ค. 2561 ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 7.ขยายผล โคก หนอง นา ต่อ
ยอดศาสตร์พระราชา วันท่ี 27 ก.ค. 2561 ทาง ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9/ 8. การใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพและปอเทือง
เพื่อปรับปรุงดินในแปลงองุ่น วันท่ี 16 ก.ค. 2561  ทางรายการคน
ไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามพระราชด าริ  วันท่ี 30 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 /10. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินตามรอย
ศาสตร์พระราชา วันท่ี 31 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 / 
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- วิทยุ (10) : 1.  กรมพัฒนาท่ีดิน ระดมสมองนักวิชาการแก้ปัญหา
ดินเค็มภาคอีสาน  วันท่ี 4 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 /2. ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ผลงานการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม วันท่ี 10 ก.ค. 2561  
ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /3. การใช้สารเร่ง พด.2 พด.
7 และโดโลไมท์ในพื้นท่ีปลูกไม้ผล วันท่ี 11 ก.ค. 2561  ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /4.  กรมพัฒนาท่ีดิน จัดอบรม
หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน  วันท่ี 12 ก.ค. 
2561  ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /5. "โคก หนองนา 
โมเดล" จอบแรกเอาเนื้อสามัคคีจ. อุตรดิตถ์ วันท่ี 20 ก.ค. 2561 
ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 6.  "โคก หนองนา โมเดล" 
จอบแรกเอาเนื้อสามัคคีจ.อุตรดิตถ์ วันท่ี 20 ก.ค. 2561 ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 7.ขยายผล โคก หนอง นา ต่อ
ยอดศาสตร์พระราชา วันท่ี 27 ก.ค. 2561 ทาง ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9/8. การใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพและปอเทือง
เพื่อปรับปรุงดินในแปลงองุ่น วันท่ี 16 ก.ค. 2561  ทางรายการคน
ไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามพระราชด าริ  วันท่ี 30 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 /10. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินตามรอย
ศาสตร์พระราชา วันท่ี 31 ก.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 / 
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       - หนังสือพิมพ์ (4) : 1. พัฒนาระบบกสิกรรม... ปราโมทย์ ยาใจรอง
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน(ด้านปฏิบัติการ)เป็นประธานพิธีเปิด "งาน
รณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนากสิกรรมด้วบศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่ม
น้ าน่านปีงบประมาณ 2561" เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรม
ด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ าน่านท่ีบริเวณแปลงสาธิตบ้านหนองกอก 
หมู่ท่ี7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ วันท่ี 16 ก.ค. 2561 
ทาง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / 2. อุตรดิตถ์หนุนกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา วันท่ี 16 ก.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์ แนวหน้า/ 3.
อนุรักษ์ดินและน้ า... นายปราโมทย์ ยาใจรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานรณรงค์เพื่อขยายผล
การพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน
ปีงบประมาณ 2561 โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ า ณ แปลง
นายประพิทย์ ทัศนาบ้านหนองหอก หมู่ท่ี6 ต าบลป่าคาย อ าเภอทอง
แสนขั น จ . อุ ต รดิ ต ถ์  เมื่ อ เร็ วๆ น้ี  วัน ท่ี  23 ก .ค . 2561 ท าง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ/ 4.ขยายผล : นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อ
ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นท่ีลุ่มน้ า
น่านปีงบประมาณ 2561 ท่ีแปลง นายประพิทย์ ทัศนาบ้านหนอง
กอก หมู่ ท่ี6 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขันจ.อุตรดิตถ์  วันท่ี 24 ก.ค. 
2561 ทาง หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 
 
- สารสนเทศน์ออนไลน์ (26) : 1. รมว.เกษตร ฯ สั่งด่วน ! เร่งส ารวจ
เยียวยาเกษตรกรรับน้ าจากถ้ าหลวง วัน ท่ี  2 ก.ค. 2561 ทาง 
https://www.thairath.co.th/content/1325551 /2. ส่ ง ห ม อ
ดินอาสา ช่วยเกษตรกรฟื้นพื้นท่ีการเกษตรรอบถ้ าหลวงฯ วันท่ี 2 ก.ค. 
2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/38597/ 3. รมว.เกษตรฯ
สั่งการด่วน! เร่งส ารวจเยียวยาเกษตรกรรับน้ าจากถ้ าหลวงฯ 
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       วั น ท่ี  3 ก .ค .  2561 ท า ง  https://www.matichon.co.th/ 
publicize/news_1026316/4. น าเสนอข้อมูล ต่อคณะผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ท่ีเดินทางมาตรวจประเมิน
พื้นท่ีปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 
บ้านค าหัวช้าง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 
3 ก . ค .  2561 ท า ง  http://www.ldd.go.th/www/lek_web 
/news.jsp?id=20143 /   5. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 
อาคาร 6 ชั้น วัน ท่ี 5 ก.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ 
www/lek_web/ news.jsp?id=20182/ 6.ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลย
ก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ณ 
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วันท่ี 6 ก.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/lek_web/ 
news.jsp?id=20183/ 7.กรมพัฒนาท่ีดิน จัดอบรมโครงการเพิ่ม
ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ วันท่ี 7 
ก.ค. 2561 ทาง https://hilight.kapook.com/view/174844 / 
8. โคกหนองนา เปลี่ยนแม่ค้าเป็นเกษตรกร สู่ความพอเพียง  วันท่ี 8 
ก . ค .  2561 ท า ง https://www.youtube.com/ watch?v= 
7gBvVOJNLVs/ 9.การใช้ สารเร่ง พด.2 พด.7 และโดโลไมท์ ใน
พื้ น ท่ี ป ลู ก ไม้ ผ ล  วั น ท่ี  10 ก .ค . 2561 ท า ง  https://www. 
youtube.com/watch?v =I4KZFzMXQ8k / 10.ทางเลือกและทาง
รอดของเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน  วันท่ี 
10 ก.ค. 2561 ทาง https://www.youtube. 
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       com/watch?v=efU89YJpMGY/11. ติดอาวุธทางปัญญาให้
เกษตรกร ผ่านการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน ของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดิน
และน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 10 ก.ค. 2561 
ทาง https://www.youtube. com/watch?v=ZbkZ-ZA4XE 
w/12. สาวร้อยผัว สมุนไพรซู่ซ่า สู้ดินเค็ม วันท่ี 11 ก.ค. 2561 ทาง 
https://www.thairath.co.th/ content/1331481/ 13.ประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 ณ 
ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาท่ีดิน 
วันท่ี 11 ก.ค. 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ www/lek_ 
web/news.jsp?id=2019114. จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 12 ก.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/ watch?v=sTVeF9-9SlA 15. การ
ใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพและปอเทือง เพื่อปรับปรุงดินในแปลงองุ่น 
วันท่ี 16 ก.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 
watch?v =0ADIZqiRfYE16. รณรงค์เพื่อขยายผล พัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ าน่าน งบปี 61 วันท่ี 17 ก.ค. 
2561 ทาง https://www.youtube.com/ watch?v= 9NABiLN 
bED4/ 17.ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน ครั้งท่ี4/2561 ณ ห้องประชุม 134-135ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ทาง http://www.ldd. 
go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20203/18.โคก หนองนา
โมเดล จอบแรกเอามื้อสามัคคี จ.อุตรดิตถ์  วันท่ี 19 ก.ค. 2561 
ทาง https://www.youtube.com/watch? v=wuTgSPxcbEI19. 
พด. ลงพื้นท่ีช่วยเกษตรกร ท่ีประสพภัยจากการสูบน้ าออกรอบถ้ า
หลวง เชียงราย วันท่ี 21 ก.ค. 2561 ทาง https://www.thairath 
.co.th/content/1339014 / 20.การใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ า  วันท่ี 21 ก.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.  
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      com/watch?v=mMGMoP0rjRs21. ล งพื้ น ท่ี ต ร ว จ เยี่ ย ม ศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ของนางจรัสศรี บ่อแก้ว หมอดิน
อาสาประจ าต าบลปลาค้าว เพื่อพบปะและเป็นก าลังใจให้กับหมอดิน
อาสาในพื้ น ท่ี  ณ  หมู่ ท่ี  3 ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ วันท่ี 23 ก.ค. 2561 ทาง http://www.ldd. go.th/ 
www/ lek_web/news.jsp?id=20216/22. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ า
หมักชีวภาพในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต วันท่ี 24 ก.ค. 2561 
ท า ง  https://www.youtube.com/ watch?v= NLgjOF wRVQ/ 
23. จัดอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 
วั น ท่ี  24 ก .ค .  2561 ท า ง  https://www. youtube.com/ 
watch?v=WXDue2nlvH0/24.ขยายผลโคกหนองนา ต่ อยอด
ศ าส ต ร์ พ ร ะ ราช า  วั น ท่ี  27 ก .ค . 2561 ท าง  https://www. 
youtube. com/watch?v=5CG6juIcal0/25. ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ตามรอยศาสตร์พระราชา วันท่ี 30 ก.ค. 
2561 ท า ง  https://www.youtube.com/watch?v =OhFLa 
FM9N1c/26. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและรายได้ คนไทยหัวใจ
เก ษ ต ร  วั น ท่ี  31 ก .ค . 2561ท า ง  https://www.youtube. 
com/watch?v =vbuSDuIOiWM&t=185s/ 
 
ส.ค. 2561 
- โทรทัศน์ ( 14 ) : 1.การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ า วันท่ี 3 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 
2. การใช้สารเร่ง พด.2 พด.7 และโดโลไมท์ในพื้นท่ีปลูกไม้ผล วันท่ี 8 
ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 3. ป้าสุขกับ
ความสุขท่ีพอเพียงภายใต้เทคโนโลยีพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 8 ส.ค. 2561  
ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 4. 23 ปีทอง หมอดินอาสา 
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน วันท่ี 9 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 / 
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       5. น าเสนอโครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์วิถียโสธร เพื่อรับ
รางวัลเลิศรัฐ วันท่ี 10 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร 
ช่อง 9 / 6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคดนโลยีการพัฒนาท่ีดินบ้านหนองกราด 
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  วันท่ี 13 ส.ค. 2561  ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9 / 7.เครือข่ายหมอดินอาสา กับการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์  วันท่ี 14 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 
9 / 8.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภายใต้นโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) วันท่ี 15 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 
/ 9. พัฒนากสิกรรมตามศาสตร์พระราชา วันท่ี 17 ส.ค. 2561 ทาง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 /  10. สถานีพัฒนท่ีดินสุรินทร์ 
มิตรแท้เกษตรกร วันท่ี 20 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ช่อง 9 / 11. สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ มิตรแท้เกษตรกร วันท่ี 
20 ส.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 12. ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินแก้ปัญหาดินครบวงจร วันท่ี 21 
ส.ค. 2561  ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 13. นายสุร
เดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีตรวจติดตามงาน
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ท่ีบ้านแม่กระทิง หมู่ท่ี3 ต.ไผ่
โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันท่ี 22 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทย
หัวใจเกษตร ช่อง 9  / 14. หนุนพัฒนาท่ีดิน แก้ปัญหาดินครบวงจร 
วันท่ี 25 ส.ค. 2561 ทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 / 
 
- วิทยุ (17 ) :  
1.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ราชบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันท่ี 3 ส.ค. 2561 
ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี / 
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      2. พด. ขยายผลโคกหนองนา-ต่อยอดศาสตร์พระราชา วันท่ี 6 ส.ค. 
2561 ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. 
/3. ผู้ว่าฯขอนแก่น ติดตามดูน้ าเซาะตลิ่งโครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัย
พัฒนา วันท่ี 7    ส.ค. 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ขอนแก่น / 4.พด. ขยายผลโคกหนองนา-ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
วันท่ี 9 ส.ค. 2561 ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 Khz. /5.องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ท่องเท่ียว
เชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ 
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดราชบุรี วันท่ี 6 ส.ค. 2561 ทาง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี / 6. พด. ปั้นเกษตรกรใช้นวัตกรรมฟื้นฟู
ดินให้ดี ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  วันท่ี 13 ส.ค. 2561  ทาง 
รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /7. สาระน่ารู้
เรื่องปัญหาดิน วันท่ี 13 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 Khz. /8.พด. ปั้นเกษตรกรใช้นวัตกรรมฟื้นฟู
ดินให้ดี ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  วันท่ี 16 ส.ค. 2561  ทาง 
รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /9. สาระน่ารู้
เรื่องปัญหาดิน วันท่ี 16 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 Khz. /10. กรมพัฒนาท่ีดิน ชวนนักวิชาการ
ระดมสมอง เจาะปัญหาดินเค็มภาคอีสานผ่านการจัดงาน วันดินโลก 
รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อต่อดินมีปัญหา น้อมน าวิถีราชาต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย "หวังสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง วันท่ี 20 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 Khz. /11. สาระน่ารู้เรื่อง ธาตุอาหารและ
ความหมาย วันท่ี 20 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 Khz. / 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

       12.กรมพัฒนาท่ีดิน ชวนนักวิชาการระดมสมอง เจาะปัญหาดินเค็ม
ภาคอีสานผ่านการจัดงาน วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อต่อดินมี
ปัญหา น้อมน าวิถีราชาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย "หวัง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง วันท่ี 23 ส.ค. 2561  
ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /13. 
สาระน่ารู้เรื่อง ธาตุอาหารและความหมาย วันท่ี 23 ส.ค. 2561  
ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. /14. พด. 
จัดประชุมวิชาการปี 2561 "วิชาการพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" 
วันท่ี 27 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 Khz. /15. สาระน่ารู้ เรื่องธาตุอาหารพืช วันท่ี 27 ส.ค. 
2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 1386 Khz. 
/16. พด. จัดประชุมวิชาการปี 2561 "วิชาการพัฒนาท่ีดินก้าวไกล 
ไทยยั่งยืน" วันท่ี 30 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม AM 1386 Khz. /17. สาระน่ารู้ เรื่องธาตุอาหารพืช 
วันท่ี 30 ส.ค. 2561  ทาง รายการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม AM 
1386 Khz. 
 
- หนังสือพิมพ์ ( 5 ) :  
1.  นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธานมอบ
ต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)ซ่ึงได้ 
รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน าไปปลูกที่ส านักง
งานพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เมื่อเร็วๆน้ี วันท่ี 1 ส.ค. 2561 
ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า/2. พัฒนาดินเสื่อมโทรม ยกคุณภาพ
เกษตรกร วันท่ี 4 ส.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 
3.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารงรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2561-2580 
ท่ีโรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับจ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆน้ี วันท่ี 7 ส.ค.  
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

      2561 ทาง หนังสือพิมพ์แนวหน้า /4. หนุนพัฒนาท่ีดิน แก้ปัญหาดิน
ครบวงจร วันท่ี 25 ส.ค. 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 
5. ฟื้นฟูบ ารุงดินลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต วันท่ี 26 ส.ค. 2561 ทาง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / 
 
- สารสนเทศน์ออนไลน์ (26) :  
1. เครือข่ายหมอดินอาสา กับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(พีจีเอส) วันท่ี 3 ส.ค. 2561 ทาง https://hilight.kapook.com 
/view/176026 / 2.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 
20 ปี พ.ศ.2561-2580 เมื่อเร็วๆ น้ี วันท่ี 3 ส.ค. 2561  
https://www.ryt9.com/s/nnd/2865430/3.นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธาน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
เมื่อเร็วๆ น้ี วันท่ี 3 ส.ค. 2561 ทาง https://www.ryt9.com/ 
s/nnd/2865430/ 4.v=vbuSDu IOiWM&t=185s/4. พด. 
น าเสนอโครงการปลูกฮักท้องถิ่น สู่เกษตรกร เพื่อสร้างรายได้เพ่ิม วันท่ี 
5 ส.ค. 2561 ทาง https://www.thairath.co.th/ content/ 
1348349 /5. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 
น าเสนอโครงการปลูกฮักท้องถิ่น วันท่ี 5 ส.ค. 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/ view/176088 /6.การส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า  วันท่ี 6 ส.ค. 2561 ทาง 
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      https://www.youtube. com/watch?v=tEuQ2pJ3DmY/7. การ
ปรับปรุงดินตื้น เพื่อปลูกทุเรียนและพืชผสมผสาน วันท่ี 6 ส.ค. 
2561 ทาง https://www.youtube.com/watch?v=eKhS7hIcT-
k/8.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านปะลุรู จ.นราธิวาส สู่
ความยั่งยืน  วันท่ี 6 ส.ค. 2561 ทาง https://www.youtube. 
com/watch?v=eqEJgfZI5Cs/9. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รอง
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ท่ีโรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ.
ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ น้ีวันท่ี 7 ส.ค. 2561 ทาง https://www.ryt9. 
com/s/nnd/2866986/10. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สาขาย่อยบ้านนา
แค  วันท่ี 7 ส.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 
watch?v=3V_kL8MdVPI/11.23 ปีทอง หมอดินอาสา ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้
เบิกบาน  วันท่ี 9 ส.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/ 
watch?v=0cAtJ9rvvCw/12.น าเสนอโครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอ
ดินอินทรีย์ วิถียโสธร เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ วันท่ี 15 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=kkQvmsfaYBs/ 
13.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน บ้านหนองกราด          
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  วันท่ี 19 ส.ค. 2561 ทาง https:// 
www.youtube.com/watch?v=El0k68B0zac/14. เครือข่าย
หมอดินอาสากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  วันท่ี 19 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v= qDxZfFQKN-8/15.
สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ มิตรแท้เกษตรกร วันท่ี 21 ส.ค. 2561 
ทาง https://www.youtube.com/watch?v =IlqKR6dS6Uc/16. 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน แก้ปัญหาดินครบวงจร วันท่ี 
21 ส.ค. 2561 ทาง https://www.youtube.com/watch?v= 
G1tNueDTK2A/17. พด. จัดประชุมวิชาการปี 2561 วิชาการ
พัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน วันท่ี 21 ส.ค. 2561 ทาง  
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-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
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      https://hilight. kapook. com/view/176791/18. พด. เปิด
ประชุมวิชาการปี 2561 “วิชาการพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” 
วันท่ี 21 ส.ค. 2561 ทาง https://siamrath.co.th/n/43509/19.
ระดมความคิด วิชาการพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน ปี 2561  วันท่ี 
21 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=k16MBe5-qOk&t=10s/ 
20.โครงการซแรย์ อาทิตยา จ.สุรินทร์ เป็นโครงการ ท่ีจัดต้ังเป็นศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร  วันท่ี 22 ส.ค. 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=mCuAYzXGSM0/ 
21. เปิดตัว ! ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน ผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย 
วันท่ี 26 ส.ค.  2561 ทาง https://www. thairath.co .th/ 
content/1362187/22..สถานีพัฒนาท่ีดินชัยภูมิ รู้แท้เรื่องดิน เพื่อน
คู่คิดเกษตรกร วันท่ี 28 ส.ค. 2561 ทาง https://www. youtube. 
com/watch?v=IJhgM8jQ4N8/23.สถานีพัฒนาท่ีดินชัยภูมิ รู้แท้เรื่อง
ดิน เพื่อนคู่คิดเกษตรกร วันท่ี 30 ส.ค. 2561 ทาง https://hilight. 
kapook.com/view/177195/24.สถานีพัฒนาท่ีดิน  
ชัยภูมิ รู้แท้เรื่องดิน เพื่อนคู่คิดเกษตรกร วันท่ี 30 ส.ค. 2561 
ทาง https://siamrath.co.th/n/44689/25. สถานีพัฒนาท่ีดิน
อุดรธานี : โคกหนองนาโมเดล วันท่ี 31 ส.ค. 2561 ทาง https:// 
hilight.kapook.com/view/177222/26. สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี 
: โคกหนองนาโมเดล วันท่ี 31 ส.ค. 2561 ทาง 
https://siamrath.co.th/n/44764 
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ก.ย. 2561 
- โทรทัศน์ ( 9 ) : 1. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน วันท่ี 3 กันายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “รักษ์
ดิน พัฒนาผลผลิต”ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/  2. พัฒนาท่ีดิน เพื่อ
ผลิตส้มโอคุณภาพ วันท่ี 4 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร 
ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/ 3. พัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีดินเค็มเพื่อ
ปลูกข้าว วันท่ี 5 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  “รักษ์
ดิน พัฒนาผลผลิต” ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 4. ส านักงาน 
ก.พ.ร. เยี่ยมชมพื้นท่ีท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐปี 2561 วันท่ี 7 กันยายน 
2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร “เกษตรรอบวัน” ทาง โมเดิร์นไนน์
ทีวี (ช่อง 9) /5. กรมพัฒนาท่ีดินจัดประชุมวิชาการปี 2561 “วิชาการ
พัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” วันท่ี 10 กันยายน 2561 รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร  "เกษตรรอบวัน" ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 6.  
กรมพัฒนาท่ีดินจัดสัมมนาวิชาการเรื่องการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม วันท่ี 
12 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร  "เกษตรรอบวัน" ทาง
โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) /7. งานพัฒนาท่ีดินบนพื้นท่ีจัดสรรที่ดินให้แก่
เกษตรกรชาวโคราช วันท่ี 12 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร  “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 
9) / 8. การประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคล่ือนวันดินโลก 2561 วันท่ี 
19 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร“เกษตรรอบวัน”  ทาง
โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) / 9.พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันท่ี 21 กันยายน 2561 รายการคนไทยหัวใจเกษตร“เกษตรรอบวัน”  
ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)/ 
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- วิทยุ ( 7 ) : 1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบ
รางวัลเลิศรัฐ เชิดชูหน่วยงานท่ีมีการพัฒนาการให้บริการประชาชน
เป็นเลิศ วันท่ี 14 กันยายน จากRadio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย / 2. พด. จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชิง
ทุนการศึกษาเน่ืองในวันดินโลก ปี 61 วันท่ี 3 กันยายน 2561 ทาง  
AM ๑๓๘๖ Khz. / 2. พด. จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชิง
ทุนการศึกษาเน่ืองในวันดินโลก ปี 61 วันท่ี 6 กันยายน 2561 ทาง  
AM ๑๓๘๖ Khz. / 3. ฟื้นฟูบ ารุงดินลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต วันท่ี 3 
กันยายน 2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz./3. ฟื้นฟูบ ารุงดินลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต วันท่ี 6 กันยายน 2561 ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz  
./  6. พด.ติวเข้ม! เจ้าหน้าท่ีแผนบริหารความเสี่ยงปี 62 เน้นท างาน
ให้โปร่งใส  วันท่ี 17 กันยายน และ 20 กันยายน 2561 ทาง  AM 
๑๓๘๖ Khz./ 7.พด. จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชิง
ทุนการศึกษาเน่ืองในวันดินโลก ปี 61 วันท่ี 24 กันยายน 2561 
ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz. / 7.พด. จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ชิงทุนการศึกษาเน่ืองในวันดินโลก ปี 61 วันท่ี 27 กันยายน 2561 
ทาง  AM ๑๓๘๖ Khz. /  
 
- หนังสือพิมพ์ (4) : 1. ต้อนรับ วันท่ี 10 กันยายน 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 2.ปิดประชุม วันท่ี 11 กันยายน 2561 ทาง 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 3.ปิดประชุม วันท่ี 12 ดันยายน 2561 ทาง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 4. ท าแผนแม่บท วันท่ี 14 กันยายน 2561 
ทาง หนังสือพิมพ์แนวหน้า / 
 
- สารสนเทศน์ออนไลน์ ( 9 ) : 1. วิถีเกษตร ตามรอยศาสตร์
พระราชา วันท่ี 2 กันยายน 2561 ทาง https://www. 
youtube.com/ watch?v=dEFJl6njZd0 / 
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      2.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน บ้านโคกรัง พลังแห่งเกษตร
ผ ส ม ผ ส า น  วั น ท่ี  2 กั น ย า ย น  2561 ท า ง 
https://www.youtube.com/ watch?v= bEbK-fveeF4/3. 
ก.พ.ร. เยี่ยมชมพื้นท่ีท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐปี 2561 (ข่าว)  วันท่ี 6 
กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=lmJqjQhpfAk/4. กรมพัฒนาท่ีดิน โชว์ผลงานรับรางวัล
เลิศรัฐ ปี 61 วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ทาง https://hilight. 
kapook.com/view/177521 /5. 'กรมพัฒนาท่ีดิน' สุดปลื้มคว้า 9 
รางวัล วันท่ี 7 กันยายน 2561 ทาง  https://www.dailynews. 
co.th/article/664944 /6. กรมพัฒนาท่ีดิน สุดปลื้มคว้า 9 รางวัล 
จากการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี 61 วันท่ี 7 กันยายน 2561  
ทางhttps://www.thairath.co.th/content/1371495/  
7.วิชาการพัฒนาท่ีดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน 2561 (ข่าว)  วันท่ี 10 
กั น ย า ย น  2561 ท า ง  https://www.youtube.com/ 
watch?v=K9uu-x3gT1Y8.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดิน ต้อนรับ Mr.Stefan Schlingloff ผู้จัดการโครงการ 
Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of 
Sustainable Land Management (DS-SLM) ซ่ึ ง เข้ า ห า รื อ ก า ร
ด าเนินงานระหว่างกรมฯและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสห 
ประชาชาติ วันท่ี 10 กันยายน 2561ทาง https://www.ryt9. 
com/s/nnd/2883992 / 9. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง  รอง
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธานพิธีปิดการประชุมโครงการคัดเลือก 
ปรับปรุง และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดท่ีมีคุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์หลัก
และเมล็ดพันธุ์ขยาย ท่ีรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก วันท่ี 11 กันยายน 2561ทาง 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2884810/ 10.งานพัฒนาท่ีดิน
บนพื้นท่ีจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรชาวโคราช วันท่ี 11 กันยายน 
2561 ทาง https://www.youtube.com/ watch?v= 7CDCW 
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      C24c48/11.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เป็นประธาน ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการ คัดเลือก ปรับปรุง และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย
สด ท่ีรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายกวันท่ี 12 กันยายน 2561 ทาง  https://www.ryt9. 
com/s/nnd/2885209/12. ประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 801 อาคาร 8 ชั้น วันท่ี 12 กันยายน 
2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ lek_ web/ news. 
jsp?id=20389/ 13. จัดสัมมนาวิชาการเรื่องการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม วันท่ี 12 กันยายน 2561 ทาง https://www. youtube. 
com/ watch?v=gZwDa4s31M0/14. การปรับปรุงดิน เพื่อปลูก
องุ่นและพืชผสมผสาน  วันท่ี 12 กันยายน 2561 ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=4B-ea_3spI0/15. ร่วม
รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเกษตรรวม
ใจ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการ
สัตว์ทหารบก ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันท่ี 13 
กันยายน 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ www/lek_ web/ 
news.jsp?id=20392 /16.ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็น 
1 ใน 5 ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ท่ีได้รับ รางวัลเลิศรัฐ และ
รางวัลอื่น ๆ อีก 3 สาขา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี วันท่ี 14 กันยายน 2561ทาง http://www. 
ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20394/17.นาย
เข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นประธานการ 
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       ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
ดินปัญหาของประเทศไทย เมื่อเร็วๆ น้ี วันท่ี 14 กันยายน 2561 
ทาง  https://www.ryt9.com/s/nnd/2886444/18. ประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศและ
แอพพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา
ท่ีดิน 802 อาคาร 8 ชั้น วันท่ี 17 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/ www/lek_ web/news.jsp?id=20400 

19. พด. โชว์ผลงานกวาด รางวัลเลิศรัฐปี 2561 ย้ าสะท้อนความ
ตั้งใจท างาน วันท่ี 17 กันยายน 2561 ทาง https://www. 
thairath.co.th/content/1378030 / 20.ประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น
ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูก
หญ้าแฝกระดับนานาชาติ ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
ภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันท่ี 18 
กันยายน 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/ www/lek_ 
web/news.jsp?id=20412/21.ประธานเพื่อรับฟังสรุปการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
แผนการจัดท างบประมาณ ประจ าปี 2562 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน วันท่ี 18 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20414/   
22. ประธานการประชุมคณะท างานแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรม
พัฒนาท่ีดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 
1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 2 อาคาร 6 ชั้น วันท่ี 24 
กันยายน 2561 ทาง http://www.ldd.go.th/www/ lek_web/ 
news.jsp?id=20437 /23. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งท่ี 3/2561 เพื่อพิจารณา 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-   นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยด้านการ

พัฒนาท่ีดิน  
-  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
-  การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน             
-  หมอดินอาสา 

       การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมปี 
2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 2 อาคาร 6 ชั้น วันท่ี 24 
กั น ย า ย น  2 5 6 1  ท า ง  http://www.ldd.go.th/ www/lek_ 
web/news.jsp?id=20435 / 24. ประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2562 และสรุปผลการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท 
อ าเภอเมือง จั งหวัดระยอง วัน ท่ี  25 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd .go.th/www/lek_web/news.jsp?id=2 0 4 3 8 
/25. ลงพื้นท่ีติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ขุดลอกสระเก็บน้ า ณ บ้านวังชมภู หมู่ 7 ต าบล 
จริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 25 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20440/ 
26. ประชุมรายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณ การพัฒนาพ้ืนท่ีมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอ 
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 26 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20442/ 
27. ลงนามในบันทึกส่งมอบงาน ต าแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
พร้อมไหว้อ าลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลตา-ยาย และอนุสาวรีย์ดร.บรรเจิด 
พลางกูร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ชั้น 2 และบริเวณภายในกรม
พัฒนาท่ีดิน วันท่ี 28 กันยายน 2561 ทาง 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news.jsp?id=20469/ 
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
-  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
เครือข่าย 

- โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri - Map) 

-  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
-  ธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                                                            
-  แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบ

วงจร 
-  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-  พัฒนา Smart Farmer 
-  พัฒนา Smart Officer 

- โทรทัศน์ (1) 
- วิทยุ (2) 
- หนังสือพิมพ์ (3) 
- สารสนเทศออนไลน์ 
   (30) 

- โทรทัศน์ (9) 
- หนังสือพิมพ์ 
(1) 
- สารสนเทศ 
  ออนไลน์ (18) 

- โทรทัศน์ (5) 
- วิทยุ (3) 
-หนังสือพิมพ์ (7) 
- สารสนเทศ    
  ออนไลน์ (18) 

- โทรทัศน์ (10) 
- วิทยุ (3) 
- หนังสือพิมพ์ (11) 
- สารสนเทศออนไลน์ 
    (22) 

 - โทรทัศน์ (25) 
- วิทยุ (3) 
- หนังสือพิมพ์ (2) 
- สารสนเทศ                 
   ออนไลน์ (23) 

- โทรทัศน์ (22) 
   - วิทยุ (4) 

- หนังสือพิมพ์ (6) 
- สารสนเทศ
ออนไลน์ (33) 

ต.ค. 60 
- โทรทัศน์ (1) : 1.กระทรวงเกษตรฯโชว์ความส าเร็จ Zoning by Agri-
Map ต้ังเป้าเพ่ิมปี 61 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง ช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) 
- วิทยุ (2) : 1. มอบน้ าหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานกิจกรรมการเกษตร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 5 ต.ค. 2560 ทาง สวท.ตรัง / 2.
โชว์ผลงาน Zoning by Agri-map เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนการ
เพาะปลูกกว่า 1.9 แสนไร่ สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ต้ังเป้าปี 61 ปรับเปลี่ยน
เพ่ิมกว่า 2.6 แสนไร่ จากเกษตรกรรายใหม่ 4.3 หมื่นราย วันที่ 18 
ต.ค. 2560 ทาง FM 92.5 MHz 
- หนังสือพิมพ์ (3) : 1. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เย่ียมชมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๔ ต.ค. 
๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /2. ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง) จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ ทาง 
นสพ.แนวหน้า / 3.เกษตรขยายผลจัด‘โซนน่ิง’ ต้ังเป้าปีหน้าเพิ่ม2.6
แสนไร่-เกษตรกรรายใหม่ 4.3 หมื่น วันที่ 17 ต.ค. 60 ทาง นสพ.แนว
หน้า 
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
 

      - สารสนเทศออนไลน์ (30) : 1. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทาง FB กรม
พัฒนาที่ ดิน / 2.ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web 
Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทาง FB กรม
พัฒนาที่ดิน /3. ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ก้าวตาม
รอยพ่อ อย่างพอเพียง) ณ วัดไก่เต้ีย จ.สุพรรณบุรี วันที่ 3 ต.ค. ๖๐ 
ทาง FB กรมพัฒนาที่ดิน /4. ประชุมการจัดท าแนวทางในการสร้างหัว
ขบวนแปลงใหญ่เกษตร ๔.๐ วันที่ 6 ต.ค. ๖๐ ทาง FB   กรมพัฒนา
ที่ดิน /5.ร่วมประชุมและแถลงผลงานโครงการ "๕ ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  วันที่ 19 ต.ค. ๖๐ ทาง FB  กรม
พัฒนาที่ดิน /6.ประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ วันที่ 24 ต.ค. ๖๐ ทาง FB 
กรมพัฒนาที่ดิน /7. ปฏิบัติการ ตรวจติดตามแปลงเกษตรผู้เข้าร่วม
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 
9  วันที่ 27 ต.ค. ๖๐ ทาง FB กรมพัฒนาที่ ดิน /8. น่าน ลงพื้นที่
ตรวจติดตามแปลงเกษตรผู้ เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฏีใหม่ ทาง FB กรมพัฒนาที่ดิน /9. ความคืบหน้าการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 4 ประชารัฐพัฒนาป่าเมืองน่านอย่างย่ังยืน 
วันที่ 29 ต.ค. ๖๐ ทาง FB กรมพัฒนาที่ดิน/ 11. กระทรวงเกษตรฯ
โชว์ความส าเร็จ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /12. 
กระทรวงเกษตรฯโชว์ความส าเร็จ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง FB กรม
พัฒนาที่ดิน / 13. กระทรวงเกษตรฯ โชว์ความส าเร็จ วันที่ ๒๐ ต.ค. 
๖๐ ทาง Youtube Farm channel/ 14. กระทรวงเกษตรฯโชว์
ความส าเร็จวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน         
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (Smart Agricultural Curve ปี 
2561) 
 

      / 15. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ Zoning by Agri Map วันที่ 28 
ต.ค. 2560 ทาง FB กรมพัฒนาที่ดิน /16. ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทาง 
http://ofs101.ldd. go.th/lddnews.asp / 17 . ประชุ มผ่ านระบ บ
ประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และ
ติดตามงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๑๑ 
ต.ค. ๖๐ ทาง http:// ofs101.ldd.go.th /lddn ews.asp /18. ตรวจ
ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง) 
ณ วัดไก่เต้ีย จ.สุพรรณบุรี วันที่ 3 ต.ค. ๖๐ ทาง http://ofs101.ldd 
.go.th /lddnews.asp /19. ประชุมการจัดท าแนวทางในการสร้างหัว
ขบวนแปลงใหญ่ เกษตร ๔.๐  วันที่  6 ต.ค . ๖๐  http://ofs101 
.ldd.go.th /lddnews.asp /20.ร่วมประชุมและแถลงผลงานโครงการ 
"๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" วันที่ 19 ต.ค. 
๖ ๐  ท าง  http://ofs101.ldd.go.th/lddnews.asp /2 1 .ป ร ะชุ ม
คณะท างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้คณะกรรมการ
ส า น พ ลั งป ระช ารั ฐ  วั น ที่  2 4  ต .ค . ๖ ๐  ท าง http://ofs101 
.ldd.go.th/lddnews. asp/22. ปฏิบัติการ ตรวจติดตามแปลงเกษตร
ผู้เข้าร่วมโครงการ5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง
รัชกาลที่  9 วันที่  27 ต.ค . ๖๐ ทาง http://ofs101.ldd.go. th/ 
lddnews.asp /23. น่าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงเกษตรผู้เข้าร่วม
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ทาง http://ofs101 
.ldd.go.th/lddnews.asp /24. ความคืบหน้าการเพิ่มพื้ นที่สี เขียว
จังหวัดน่าน 4 ประชารัฐพัฒนาป่าเมืองน่านอย่างย่ังยืน วันที่ 29 ต.ค. 
๖๐http://ofs101.ldd.go.th/ lddnews.asp /25. กษ. โชว์ผลงาน 
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      Zoning by Agri-map เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก
กว่า 1.9 แสนไร่ สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ต้ังเป้าปี 61 ปรับเปลี่ยนเพ่ิมกว่า 
2.6 แสนไร่ จากเกษตรกรรายใหม่ 4.3 หมื่นราย วันที่  18 ต.ค. 
2560 ทาง http://thainews.prd.go.th / 26. กษ. โชว์ผลงาน 
Zoning by Agri-map วั น ที่  14 ต .ค . 2560 ท า ง  www.komc 
hadluek.net/news/agricultural/298861 / 27. พ ด .  ร ะ บุ
โครงการ Zoning by Agri- Map บริหารจัดการพื้นที่ปลูกพืชอย่าง
ย่ังยืน วันที่ 17 ต.ค. 60 ทาง www.kasetkaoklai.com/home /24  
/ 28. เกษตรขยายผลจัด‘โซนน่ิง’ ต้ังเป้ าปีห น้าเพิ่ ม2.6แสนไร่ 
เกษตรกรรายใหม่4.3หมื่น วันที่  17 ต.ค. 60 ทาง http://www. 
naewna.com/local/297859 / 29. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ 
Zoning by Agri Map วันที่  28 ต.ค . 2560 ทาง http://ofs101 
.ldd.go.th/lddnews.asp / 30. กษ. โชว์ผลงาน Zoning by Agri-
map เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกกว่า 1.9 แสนไร่ 
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ต้ังเป้าปี 61 ปรับเปลี่ยนเพ่ิมกว่า 2.6 แสนไร่ จาก
เก ษ ต รก ร ร าย ให ม่  4.3 ห มื่ น ร า ย  วั น ที่  1 6  ต .ค .6 0 ท า ง
www.moac.go.th 
 
พ.ย. 60 
- โทรทัศน์ (9) :  1. น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้อย่างย่ังยืน 
วันที่ ๘ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /2. เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทย วันที่  ๒๑ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /3. ปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเด่ียวสู่ทฤษฎี
ใหม่อย่างย่ังยืน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๐ ทาวช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /4. ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้อย่างย่ังยืน  ๑๗ 
พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /5. พัฒนาผลผลิต 
ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๒๐ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) /6. เกษตรอินทรีย์ พลิกชีวิตเกษตรกร สู่ความ
ย่ังยืน 

 

http://thainews.prd.go.th/
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/298861
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/298861
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      วันที่ ๖ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /7. ธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต วันที่  ๙ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 8. เกษตรโชว์ความส าเร็จ Zoning by 
Agri-map พร้อมต้ังเป้าเพิ่ม ปี  61 วันที่  ๑ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. Agri-map วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๐ ทาง
ช่อง 5 (รายการตลาดช่อง 5) - หนังสือพิมพ์ (1) : 1. ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามแปลงเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ จ.แพร่ ๒ พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.
แนวหน้า  
- สารสนเทศออนไลน์ (18) : 1. น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหม่  สร้าง
รายได้อย่างย่ังยืน วันที่ ๘ พ.ย. ๖๐ ทาง FB  คนไทยหัวใจเกษตร /2. 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทย วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๐ ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร /3. ปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเด่ียวสู่ทฤษฎีใหม่อย่าง
ย่ังยืน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /4. ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้อย่างย่ังยืน  ๑๗ พ.ย. ๖๐ ทาง FB คน
ไทยหัวใจเกษตร /5. พัฒนาผลผลิต ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ๒๐ พ.ย. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /6. เกษตรอินทรีย์ 
พลิกชีวิตเกษตรกร สู่ความย่ังยืน วันที่ ๖ พ.ย. ๖๐ ทาง FB คนไทย
หัวใจเกษตร /7. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต วันที่ ๙ 
พ.ย. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /8. น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สร้างรายได้อย่างย่ังยืน วันที่  ๘ พ.ย. ๖๐  ทาง Youtube Farm 
channel /9. เกษตรทฤษฎีใหม่ ภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทย วันที่ ๒๑ 
พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel /10. ปรับเปลี่ยนเกษตร
เชิงเด่ียวสู่ทฤษฎีใหม่อย่างย่ังยืน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube 
Farm channel /11. ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้อย่าง
ย่ังยืน  ๑๗ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel / 
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      12. พัฒนาผลผลิต ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๒๐ พ.ย. ๖๐ 
ทาง Youtube Farm channel /13 . เกษตรอินทรี ย์  พลิ กชี วิต
เกษตรกร สู่ความย่ังยืน วันที่  ๖ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm 
channel /14. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ยกระดับคุณภาพ ผลผลิต วันที่ ๙ 
พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel /15. สศก.เปิดผลวิเคราะห์ 
6 จังหวัดน าร่อง ดึง Agri-Map ช่วยเกษตรกร วันที่ 13 พย. 60 ทาง 
http://www.thansettakij.com/content/230503 /16. ส ศ ก . 
เปิดผลวิเคราะห์ 6 จังหวัดน าร่อง สู่แนวทางปรับเปลี่ยนการผลิต ดึง 
Agri-Map ช่วยเกษตรกร วันที่ 14 พ.ย. 60 ทาง http://thainews. 
prd.go.th /3.กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 ขยายผลแผนงานโครงการต่อเน่ือง เร่งเครื่อง
สู่เป้าหมายเกษตร 4.0 วันที่ 23 พ.ย. 60 ทาง  http://thainews 
.prd.go.th / 17. เกาะติดผล Zoning by Agri-Map ตลอด 2 ปี หลัง
เกษตรกรปรับการผลิต รายได้เพิ่มสูงจริง วันที่  27 พ.ย. 60 ทาง 
http://www.ryt9.com/s/oae/2746749 / 18. กระทรวงเกษตร
ฯ แจงผลการด าเนินงาน Zoning by Agri-Map ตลอดระยะเวลา 2 ปี 
หลังเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าที่เหมาะสม มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น
จริง วันที่  28 พ.ย. 60  ทาง https://www.moac.go.th/news-
preview-392891791438 
 
ธ.ค. 60 

- โทรทัศน์ (5) : 1. รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย "3 ต. ต่อ-เติม-
แต่ง"   วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  
2. กรมพัฒนาที่ดินขานรับนโยบายเกษตรฯ ปี61ยึดแนวทางในหลวง
รัชกาลที่ 9 วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /  
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      3.แปลงใหญ่มังคุด จ.ระยอง ต้นแบบบริหารจัดการผลไม้ วันที่ ๑๕ 
ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /   4. ศพก.
โรงเรียนแห่งการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  5. 
พัฒนาผลผลิต ก้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ทาง
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
- วิทยุ (3) : 1. โครงการส่งเสริมชาวนาร่วมมือลดพื้นที่ปลูกข้าวเพ่ือ
สร้างสมดุลช่วยหนุนราคาข้าว วันที่  12 ธ.ค. 256 ทาง FM92.5 
MHz. / 2. น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหมใช้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ วันที่ 
13 ธ.ค . 2560 ทาง FM92.5 MHz. / 3. รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เกษตรศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 ธ.ค. 
2560 ทาง สวท.ยโสธร 
- หนังสือพิมพ์ (7) : 1. พด.เปิดความก้าวหน้าขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์จากการมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ 
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า / 2. พด.เผยความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จากการมุ่งเน้น 5. กรมพัฒนาที่ ดิน ร่วม
กิจกรรมโครงการเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ าลดของ
กระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ 
ทาง นสพ.แนวหน้า / 6. กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมโครงการเกษตร
อาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ าลดของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.สยามรัฐ / 7. ดร.
วิวัฒน์ ศัลยก าธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังกรมพัฒนา
ที่ดิน เพื่อตรวจเย่ียมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของกรมพัฒนา
ที่ดิน วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า 
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      - สารสนเทศออนไลน์ (18) : 1. เกษตรฯ เปิดเวทีใหญ่ภาคเหนือ 
รวมพลังภาคีเก่ียวข้อง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศ วันที่ 8 
ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th /news/ 
news_detail/ WNEVN6012080010002 /  2. ครม. อนุมัติงบ
ฯ 1.4 พันล้านบาท ใช้ในโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูก
ข้ า ว ร อ บ  2 วั น ที่  12 ธ .ค . 2560ท า ง http://thainews.prd 
.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6012120010
013 /3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561 ให้เป็นไปตามแผน ดัน 3 โครงการ
ส่งเสริมชาวนาร่วมมือลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อสร้างสมดุลช่วยหนุนราคาข้าว วันที่ 
12 ธ.ค . 2560 ทางhttp://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/ 
TNECO6012120010034 / 4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ ดิน  สนับสนุนเกษตรกรท า
เกษตรอินทรีย์ น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหมใช้ช่วยลดต้นทุนเพ่ิมรายได้ 
วันที่ 13 ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews.prd.go.th/website 
_th/news/news_detail/TNEVN6012130010006 / 

 5.  ร ั ฐ ม น ต ร ีช ่ ว ย ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 
เ ดินหน้าท า ง านเชิ งรุกบู รณาการแผนงานหน่วยงานภายใ ต้
การก ากับ ดูแล เตรียมบริหา รจัดกา ร 3 ลุ่ ม น้ า เพื่ อคืนพื้นที่
ป่ า ต้น น้ า อ ย่ า ง ยั่ ง ยืน  พ ร้อ มแ ก้ ไ ข ปัญ ห า   เกษตรกร ต่อเน่ือง 
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews.prd.go.th/ 

website_th/news/news_detail/WNEVN6012140010022   
/ 6. โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วันที่ 18 ธ.ค. 2560 ทาง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/ 

TNPOL6012180010002 / 7. รมช.เกษตรและสหกรณ์ตรวจ 
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      เย่ียมการด า เนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ธ.ค. 2560 
ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th/news 
/news_detail/TNEVN6012230010005 / 8. รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า
โครงการเกษตรศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 
25 ธ.ค. 2560ทางhttp://thainews.prd.go.th/website_th/news 
/news_detail/WNEVN6012250010018 / 9. รัฐมนตรีเกษตรฯ 
มอบนโยบาย "3 ต. ต่อ-เติม-แต่ง" วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB  คนไทย
หัวใจเกษตร /10. กรมพัฒนาที่ดินขานรับนโยบายเกษตรฯ ปี61ยึด
แนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB  คนไทยหัวใจ
เกษตร / 11.แปลงใหญ่มังคุด จ.ระยอง ต้นแบบบริหารจัดการผลไม้ 
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB  คนไทยหัวใจเกษตร / 12. ศพก.โรงเรียน
แห่งการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ ๒๑ 
ธ.ค. ๖๐ ทาง  FB  คนไทยหัวใจเกษตร / 13. พัฒนาผลผลิต ก้าวสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB  คนไทยหัวใจ
เกษตร / 14. รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย "3 ต. ต่อ-เติม-แต่ง" 
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel /  15. กรมพัฒนา
ที่ดินขานรับนโยบายเกษตรฯ ปี 61ยึดแนวทางในหลวงรัชกาล  ที่ 9 
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel / 16. แปลงใหญ่
มังคุด จ.ระยอง ต้นแบบบริหารจัดการผลไม้ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel / 17. ศพก.โรงเรียนแห่งการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel / 18. พัฒนาผลผลิต  ก้าวสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel 
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      ม.ค. 61 
- โทรทัศน์ (10) : 1. ระดมทุกภาคส่วน สืบสานศาสตร์ของพระราชา 
วันที่ 8 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 2. 
ปฏิรูปเกษตรลดสารเคมี ใช้สารอินทรีย์ทดแทน  วันที่ 16 ม.ค. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 3.  เริ่มต้นชีวิต ตาม
รอยเท้าพ่อ ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 4. สถานีพัฒนาที่ ดินภูเก็ตเอง ก็ได้
แนะน าให้เกษตรกรละเลิก การใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง วันที่ 17 ม.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 5. แก้ปัญหาการ
ปลูกพื ช ไม่ เหมาะสม ด้วย Zoning by Agri-Map วันที่  18 ม.ค . 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 6. ปรับปรุงดิน ท า
เกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ วันที่ 18 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) / 7. สพด.กระบี่  ท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อท า
การเกษตรได้แบบปลอดภัย วันที่  22 ม.ค . 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 8. ปฏิรูปเกษตร ลดสารเคมี ใช้
สารอินทรีย์ทดแทน วันที่ 15 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) / 9. เกษตรกรมั่นใจ อินทรีย์จากกรมพัฒนาที่ดิน ใช้
ประโยชน์ได้จริง วันที่ 22 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) / 10. เกษตรกรหายห่วง สารอินทรีย์ใช้ได้จริง วันที่ 23 
ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
- วิทยุ (3) : 1. กรมพัฒนาที่ดิน เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้เป็นของขวัญปี
ใหม่ 2561 ให้ประชาชนเขา้ชมพระอัจริยภาพด้านดินของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ถึงวันที่ 2 มกราคมน้ี วันที่ 1 ม.ค. 2561 ทาง FM 92.5 
MHz. / 2. กระทรวงเกษตรฯ เร่งเครื่องเดินหน้าโครงการปรับพื้นที่ปลูก
พืชทดแทนการปลูกขา้วรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทาง FM 
92.5 MHz. / 3. รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย ให้หน่วยงาน ในสังกัด 
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      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20 ม.ค. 2561 ทาง สวท.น่าน 
- หนังสือพิมพ์ (11) : 1. ต่อ-เติม-แต่ง' ศาสตร์พระราชา ขยายผล
ขับเคลื่อนงาน'ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน' วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ ทาง 
นสพ.แนวหน้า / 2. รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับทราบ
ปัญหาดินเค็ม ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม บ้าน
นาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการฟื้นฟู
แก้ไขปัญหาดินเค็มในจ.อุดรธานี วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า  
3. เร่งแก้ปัญหาดินเค็มเมืองอุดรฯ เปิดผลวิจัยใช้อินทรียวัตถุช่วยฟื้นฟู-
ดันผลผลิตเพ่ิม 30% วันที่ ๘ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 
4. รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกร อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี วันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 5. 
พด.ขานรับขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เพ่ิมขีดความสามรถการ
แข่งขันตามกลไกตลาดอย่าง ย่ังยืน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.แนว
หน้า / 6. พด.ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
ภาคเหนือ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันตามกลไกของตลาด
อย่างย่ังยืน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.มติชน / 7. พด.ขานรับ
นโยบาย ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันตามกลไกของตลาดอย่างย่ังยืน วันที่ ๑๑ 
ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.ข่าวสด / 8. รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจเย่ียมโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า เพื่ อ
การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.
แนวหน้า / 9. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
การผลิต มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม วันที่ 
๑๕ ม.ค. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 10. เปิดการอบรมเสวนาและศึกษาดู
งานโครงการงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ที่โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น  
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      อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่  25 ม.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า /  11. 
ปลุกกระแส 'เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย' ชาวนาลดซังข้าวโพด-หมอกควัน-เพิ่ม
ปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า 
- สารสนเทศออนไลน์ (24) : 1. กรมพัฒนาที่ดิน เปิด 3 ศูนย์การ
เรียนรู้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชมพระอัจริยภาพ
ด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงวันที่ 2 มกราคมน้ี วันที่ 1 ม.ค. 
2561ท า ง  http://thainews.prd .go.th/website_th/ news/ 
news_detail/ WNECO6101010010014 /2. กรมพัฒนาที่ ดิน 
เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชม
พระอัจริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 1 ม.ค. 2561
ท า ง http://thainews.prd.go.th/ website_th/ news/news_ 
detail/WNOHT6101010010009 /  3. กระทรวงเกษตรฯ เร่ง
เครื่องเดินหน้าโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 
ภายใต้แผนการ ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้าน
การผลิต) วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทาง http://thainews .prd. go.th 
/website_th/news/news_detail/TNEVN610117001001 / 
4. เกษตรกรปลูกไผ่ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร สร้างรายได้อย่างย่ังยืน หลังน า
เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงมาปฏิบัติจนเห็นผล วันที่ 18 ม.ค. 
2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news 
_detail/WNEVN6101180010010 /5. รมช .กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ
นโยบาย ให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20 
ม.ค. 2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th/news 
/news_detail/WNEVN610 1200010001 /6.ป ลุ ก ก ร ะ แ ส '
เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย' ช่วยลดซังข้าวโพด-หมอกควัน-เพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ 
วั น ที่  31 ม .ค .  2561 ท า ง  http://www.ryt9.com/s/ nnd/ 
2775390 / 7. กรมพัฒนาที่ดิน - ผลิตข้าวปลอดภัย สร้างอาชีพ 
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      และรายได้ที่มั่นคง วันที่ 8 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน 
/ 8. กรมพัฒนาที่ดิน - ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าท่วม วันที่ 8 
ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน  / 9. กรมพัฒนาที่ดิน - 
ระดมทุกภาคส่วน สืบสานศาสตร์ของพระราชา วันที่ 8 ม.ค. 2561 
ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน /10. กรมพัฒนาที่ดิน - ทรัพยากรดินดี 
ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรอย่างย่ังยืน วันที่ 15 ม.ค. 2561 ทาง 
Youtube กรมพัฒนาที่ ดิน /11. กรมพัฒนาที่ดิน - ปฏิรูปเกษตรลด
สารเคมี ใช้สารอินทรีย์ทดแทน  วันที่ 15 ม.ค. 2561 ทาง Youtube 
กรมพัฒนาที่ดิน / 12. กรมพัฒนาที่ดิน - เริ่มต้นชีวิต ตามรอยเท้าพ่อ 
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 16 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนา
ที่ดิน / 13. กรมพัฒนาที่ดิน - ปรับปรุงดิน ท าเกษตรตามหลักทฤษฎี
ใหม่ วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน / 14. กรม
พัฒนาที่ดิน - แก้ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมด้วย Zoning by Agri-
Map วันที่  18 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ ดิน  / 15. 
ระดมทุกภาคส่วน สืบสานศาสตร์ของพระราชา วันที่ 8 ม.ค. 2561 
ทาง FB คนไทยหัวใจ เกษตร / 16. ปฏิรูป เกษตรลดสารเคมี  ใช้
สารอินทรีย์ทดแทน วันที่ 16 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 
/ 17.  เริ่มต้นชีวิต ตามรอยเท้าพ่อ ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 17 ม.ค. 
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 18. สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตเอง ก็
ได้แนะน าให้เกษตรกรละเลิก การใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิงวันที่ 17 ม.ค. 
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร/ 19. แก้ปัญหาการปลูกพืชไม่
เหมาะสมด้วย Zoning by Agri-Map วันที่  18 ม.ค. 2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 20. ปรับปรุงดิน ท าเกษตรตามเอง ก็ได้แนะน าให้
เกษตรกรละเลิก การใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทาง 
FB คนไทยหัวใจเกษตร /21. แก้ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมด้วย  
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      Zoning by Agri-Map วันที่  18 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร / 22. ปรับปรุงดิน ท าเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ วันที่ 18 
ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /23. สพด.กระบี่  ท าปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง เพื่อท าการเกษตรได้แบบปลอดภัย วันที่  22 ม.ค. 
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /24. เกษตรกรมั่นใจ อินทรีย์จาก
กรมพัฒนาที่ดิน ใช้ประโยชน์ได้จริง วันที่ 22 ม.ค. 2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 25. เกษตรกรหายห่วง สารอินทรีย์ใช้ได้จริง 
วันที่ 23 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 
 
ก.พ. 61 
- โทรทัศน์ (25) : 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ วันที่ 1   
ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 2. พัฒนาชีวิต
ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่  วันที่ 2 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) /3. พัฒนาดินเลวให้กลายเป็นพื้นที่ท าการเกษตร
ผสมผสาน วันที่ 2 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /  4.ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชตาม Zoning by Agri-Map      
จ.แพร่ วันที่ 5 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
/ 5. Zoning By Agri-Map ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว จ.อุบลราชธานี 
วันที่ 6 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  6.  
แนะน าเกษตรกร ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ย่ังยืน วันที่ 7 ก.พ. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 7. รวมกลุ่มเพิ่ม
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม วันที่ 8 ก.พ. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 8. เกษตกร จ.น่าน เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ย่ังยืน วันที่ 12 ก.พ. 2561 
ทางช่อง 9(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. เกษตรอินทรีย์บ้านหนอง
รีของดีเมืองนารายณ์ลพบุรีวันที่ 12 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) / 

 



๑๕ 

 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ.๖๑ มี.ค.๖๑ 

1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
 

      10.ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวท าเกษตรผสมผสาน จ.อุบลราชธานี 
วันที่ 12 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  
11. หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับชีวิตที่ย่ังยืน วันที่ 13 ก.พ. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 12.ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ปลูกแตงโมและสวนผสมผสาน วันที่ 13 ก.พ. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 13. ศพก.แหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรไทย วันที่ 14 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 14. เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์
พระราชา วันที่ 15 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /  15.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บา้นบะหว้า อ.นาหวา้ จ.
นครพนม วันที่ 15 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 16.การปลูกพืช สร้างเงิน ด้วย Zoning by Agri-map วันที่ 
16 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /17. ผลิต
มิตรภาพ สร้างสินคา้เสริมความรู้เขา้สู่ระบบเกษตรอินทรีย์วันที่ 16 
ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 18. เกษตร
ทฤษฎีใหม่ สรา้งสุข สรา้งรายได้ วันที่ 19 ก.พ. 2561 ทางชอ่ง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /19.การรับรองการมีสว่นร่วม PGS
พัฒนามาตรฐานไทย วันที่ 19 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน 

ไทยหัวใจเกษตร) /  20. เกษตรทฤษฎีใหม่ ท าด้วยใจรัก วันที่ 20 
ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 21. ศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ผลิตสินค้าเกษตร อย่างมีคุณภาพ  วันที่ 
20 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 22.ปลูก
หญ้าหวานทดแทนตาม Zoning by Agri-Map วันที่ 21 ก.พ. 2561  
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      ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /23. เกษตรอินทรีย์ PGS 
ดินดี ผลผลิตสมบูรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) / 24. ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม วันที่ 21 ก.พ. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 25. บริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม สู่เกษตรผสมผสาน วันที่ 22 ก.พ. 2561 ทางช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 
- วิทย ุ(3) : 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสวท.
ตรัง /2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ ที่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันที่ 19 
กุมภาพันธ 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี/3.
ทีมเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าภารกิจ 15 นโยบายหลัก วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ทางส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ / 
- หนังสือพิมพ์ (2) :  1. ลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน จ .
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 2. จี้ติด
โครงการไทยนิยมย่ังยืน เมืองสองแคว วันที่ 21 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.
เดลินิวส์ / 
- สารสนเทศออนไลน์ (23) : 1. อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดิน ลงพื้นที่
ติดตามงานส ารวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  วันที่  5 ก.พ. 2561ทาง : http://www.ryt9 
.com/s/nnd/2777515/ 2. อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดินลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ 
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      ดินและน้ า  วันที่ 6 ก.พ. 2561 ทางhttps://hilight.kapook.com/ 
view/167681 /  3. อธิบดี พด. ลงพื้นที่จ.ตราด ตรวจงานโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า วันที่ 6 ก.พ. 2561 ทาง 
https://www.siamrath. co.th/n/30687 /4. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 
วั น ที่  8 ก . พ .  2561 ท า ง http://thainews.  prd.go.th/ 
website_th/news/news_detail/ WNSOC6102080010032 / 
5. รมช.เกษตรฯ เย่ียมชมตลาดเกษตรอินทรีย์ PGS จ.จันทบุรี วันที่ 8 
ก .พ . 2561 ทาง FB คนไทยหัว ใจ เกษตร / 6. ศูนย์ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน วันที่ 9ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร / 7. กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเกษตร
เป็นไปอย่างย่ังยืน วันที่ 12 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 
/ 7. สถา นีพั ฒ นาที่ ดิ นชุ มพ ร  ได้น า เอา  Agri-Map มาใช้ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ วันที่ 12 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 
8. อธิบดี พด. ลงพื้นที่อ่างทองติดตามงานโครงการไทยนิยม ส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง เพิ่มธาตุอาหารในดิน วันที่ 13 ก.พ. 
2561 ท า งhttps://www. siamrath.co.th/n/31004 / 9. พ ด . 
เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรฯ ระดับพื้นที่สู่ภาคการปฏิบัติ วันที่ 
13 ก.พ. 2561 ทาง https://www. siamrath.co.th/n/31036/  
10. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามงาน ตามโครงการไทยนิยม  
วั น ที่  13 ก . พ .  2561 ท า ง https://hilight. kapook.com/ 
view/168047 /  11. อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดินลงพื้นที่ ติดตามงาน 
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ที่ จ.พิษณุโลก วันที่ 16 ก.พ. 2561 ทาง
https://hilight.kapook.com /view/168236 / 12. อธิบ ดี กรม
พัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการ 
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      พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน วันที่  16 ก.พ. 2561 
ทาง: http://www.ryt9.com/s/nnd/2783699/10. อธิบ ดีกรม
พัฒนาที่ดินลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี วันที่ 20ก.พ. 
2561 ทาง https://hilight.kapook.com/ view/ 168405/ 13.  
จ.ยโสธร เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเด่ียว ในระยะยาว ดินเสื่อม
โทรม กรมพัฒนาที่ ดินน า Agri-Map มาใช้ส ารวจ  วันที่  21 ก.พ. 
2561 ทาง FBคนไทยหั วใจ เกษตร /14. กรมพัฒ นาที่ ดิน ให้
ค าแนะน าเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มได้มาตรฐาน PGS 
อย่างถูกต้อง วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /15. 
ศพก. จ.นครพนมเป็นศูนย์กลางการบริการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกร วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทาง 
FB คนไทยหัวใจเกษตร /16. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตาม
งานตามนโยบาย รมวฯเกษตร ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 22 ก.พ. 2561 
ทาง https://hilight.kapook. com/view/168515 / 17 .อธิบ ดี
กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเย่ียมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด จ.พิษณุโลก วันที่ 
23 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 18. กลุ่มเกษตรกร  
จ.นครศรีธรรมราช ท าเกษตรแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐาน PGS วันที่ 
23 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 19. พัฒนาที่ดิน ได้
ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบ ปลอดภัย และ
ได้รับมาตรฐาน PGS วันที่  23 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร /20.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและ 
หมอดินอาสาประจ าต าบลวัดขนุน ต าบลสทิงหม้อ ซึ่งปรับเปลี่ยนจาก
การใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การสนับสนุนจากสถานี
พัฒนาที่ดินสงขลา วันที่ 26 ก.พ. 2561 ทาง : http://www.ryt9. 
com/s/nnd/2788453/  21.การด า เนิน โครงการ Zoning by 
Agri-Map จังหวัดอ านาจเจริญ กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปส ารวจ วันที่ 28 
ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /  
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      22. กรมพัฒนาที่ดิน การด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาการเกษตร
เป็นไปอย่างย่ังยืน วันที่ 28 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 

/ 23. กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ส าหรับ
การปลูกขา้ว จ.ก าแพงเพชร วันที่ 26 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทย
หัวใจเกษตร / 
 

มี.ค. 61 
- โทรทัศน์ (22) : 1. ศพก.ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกร วันที่ 1 
มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  2. เกษตร
ทฤษฎีใหม่ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ วันที่ 1 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 3. Agri-Map ปรับวิถีเกษตรเพื่อ
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน วันที่ 1 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) / 4. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชตาม Zoning by Agri-
Map จ.แพร่ วันที่ 2 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 5. Agri-Map เปลี่ยนรายได้หลักหมื่นเป็นแสน วันที่ 6 มี.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 6. ผลิตพืชอินทรีย์ 
พร้อมรับริงมาตรฐาน PGS วันที่ 7 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) / 7. กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ยกระดับชีวิตเกษตรกร 
วันที่ 7 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. 
ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง วันที่ 8 มี.ค. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 10.ศพก. ต.ดงครั่งน้อย อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 8 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) 11. Zoning By Agri-Map ปรับเปลี่ยนข้าว เป็นไม้
ยืนต้น วันที่ 12 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)  
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      /12. เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างผลผลิตที่หลากหลาย  วันที่ 13 มี.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 13.ปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าว สู่เกษตรผสมผลาน Zoning by Agri-Map วันที่ 13 
มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 14.Zoning 
by Agri-Map ปลูกพืชตามค่าดิน  ดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร วันที่ 13 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 15. นาแปลงใหญ่  ต.ผักใหม่ เน้นพัฒนาดินสู่ เกษตร 
ปลอดภัย วันที่ 14 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 16. นาแปลงใหญ่  ต.ผักไหม เน้นพัฒนาดินสู่ เกษตร 
ปลอดภัย วันที่ 14 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /  17. แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยโคกหนองนาโมเดล วันที่ 22 
มี.ค . 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  18.  
เกษตรกรมั่นใจ โคกหนองนาโมเดลแก้ภัยแล้ง วันที่ 26 มี.ค. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 19. Zoning by Agri-
Map เปลี่ยนข้าวเป็นอ้อย ดูแลด้วยระบบน้ าหยด วันที่  26 มี.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 20. เกษตรทฤษฎี
ใหม่ สุขใจ สุขกาย ตามวิถีพอเพียง วันที่ 27 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 21.Zoning By Agri-Map ปลูกอ้อย
แทนข้าวรายได้ย่ังยืน  วันที่ 28 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคน
ไทยหัวใจเกษตร) / 22. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบ
แนวทางการด าเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 29 มี.ค. 2561 ทาง
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 
- วิทยุ (4) :  1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ
แนวทางบริหารงานด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านกรม
พัฒนาที่ดิน เร่งด าเนินโครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน ผ่าน 3 กิจกรรม การ
อนุรักษ์ดินและน้ า เน้นสร้างรายได้และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้ 
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      เกษตรกร วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางRadio-สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย /2.ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประชุมคณะท างานในการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วันที่ 28 มีนาคม 2561 ทาง
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน /3. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
ส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยเศษวัชพืช ตาม
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทาง
สวท.สุพรรณบุรี / 4. สถานีพัฒนาที่ ดินอุดรธานี เตรียมจัดงานใหญ่
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มุ่งหวังให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทาง สวท.อุดรธานี/ 
- หนังสือพิมพ์ (6) :  1. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีดรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานประชุมติดตามและประสานงานการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่1 ที่ 
จ.สุโขทัย วันที่  7 มีนาคม 2561 ทาง แนวหน้า / 2. นายสุรเดช เตียว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมเพ่ือติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1 งานตามภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
ชี้แจงโครงการไทยนิยม ย่ังยืนจังหวัดนครนายกมื่อเร็วๆน้ี วันที่  16  
มีนาคม 2561 ทางสยามรัฐ /3.  นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชนใน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร
และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด วันที่  21 มีนาคม 2561 
ทาง แนวหน้า / 4. ก าชับวางกลไกตรวจสอบไทยนิยมกฤษฎา 'ลั่นต้อง
โปร่งใสต้ังแต่เริ่มถึง ประเมินผล 
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      วันที่  27 มีนาคม 2561 ทาง แนวหน้า / 5. พด.เร่งเคลื่อนไทยนิยม
ย่ังยืน ผ่านกิจกรรมหลักอนุรักษ์ดิน-น้ า ' สร้างรายได้เกษตรกร วันที่  
28 มีนาคม 2561 ทาง แนวหน้า / 6. เกษตรฯมอบแหล่งน้ าในไร่นา 
ผลักดันคืนชีวิตพื้นที่แห้งแล้ง วันที่  27 มีนาคม 2561 ทาง สยามรัฐ  
- สารสนเทศออนไลน์ (34) : 1. กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือให้พัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างย่ังยืน วันที่ 1 มี.ค.2561 ทาง 
FB คนไทยหัวใจเกษตร /2. ศพก. นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอย่าง
มาก ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่  วันที่ 1 มี.ค.2561 ทาง FBคนไทย
หัวใจเกษตร / 3.พด. จัดฝึกอบรมตรวจเย่ียมฟาร์มเพ่ือนในกระบวน
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) วันที่  2 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทย
หัวใจเกษตร / 4. จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตร
แบบอินทรีย์เพื่อที่จะรับรองมาตรฐาน PGS จากกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 
7 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /5. นายสุรเดช เตียว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดิน เป็นประธานประชุมติดตามและ
ประสานงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ที่ จ.สุโขทัย วันที่ 7 มี.ค. 2561
ทางhttp://www.ryt9.com /s/nnd/2793630 / 6. กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้พัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างย่ังยืน 
วันที่ 8 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /7. กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ด าเนินการจัดต้ัง ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หรือ ศพก. ทุกอ าเภอทั่วประเทศ วันที่ 8 มี.ค.2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 8. กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 2 ได้ด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  วันที่  9  มี .ค .2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /9. 
ผู้อ านวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯซึ่ง
ได้มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในโครงการจัดท าต ารา 
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
 

      ดิ น ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ  วั น ที่  9 มี . ค .  2561ท า ง  
http://www.ryt9.com/s/tpd/2794975 /10. เกษตรกรจังหวัด
อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการ Zoning By-Agri-Map ของกรม
พัฒนาที่ดิน  วันที่ 12  มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /11. 
อธิบดี พด.ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ วันที่ 12 
มีนาคม 2561 ทางhttps://hilight. kapook.com/view/169373 
/12. เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี น้อมน าแนวพระราชด าริเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มาช่วยด าเนินการ วันที่ 13  มี.ค.
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 13. กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้
เกษตรท าเกษตรผสมผสาน เกาตรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning By Agri 
Map วันที่ 13  มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 14. กรม
พัฒนาที่ดิน มาแก้ไขปัญหาสภาพดินให้ ท าให้ผลผลิตข้าวมีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14  มี.ค.2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 15. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหารือกับ 
นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจ ากรุงโรม 
และ นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) 
ประจ ากรุงมอสโก  วันที่  16 มี.ค. 2561 ทาง http://www.ryt9. 
com/s/nnd/2798579 /16. พด.เร่งขุดสระไม่ร้างน้ า 54,707 
บ่อ.รับภัยแล้ง วันที่ 20 มีนาคม 2561ทาง https://www.thairath 
.co.th/ content/ 1232586 /17. บริหารสินค้า นายสุรเดช เตียว
ตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 21 มีนาคม 
2561 ท า ง  http://www.ryt9. com/s/nnd/2800860 / 18. 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านวิชาการการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง การแก้ไข ฟื้นฟูดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 
21  มี .ค .2561 ทาง FB คนไทยหั วใจเกษตร / 19. เกษตรกร
ก าแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri- Map กับกรมพัฒนา 
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1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 2561) 
 

      ที่ดิน วันที่ 21  มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 20.'รมช.
วิวัฒน์’ ลุยเมืองเพชร มอบแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดย
กรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางhttp://www.ry t9 
.com/ s/prg/ 2801963 /21. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินติดตามการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร จ.เพชรบูรณ์ 22. กฤษฏา” ย้ า
การขับเคลื่อน “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” ต้องโปร่งใส สร้างกลไก
ตรวจสอบต้ังแต่เริ่มโครงการถึงประเมินผล ด้านกรมพัฒนาที่ดินพร้อม
รับลูกโครงการสร้างฝายชะลอน้ าใน 45 จังหวัด เป้าหมาย 1,097 
แห่ง เกษตรกรในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทาง 
http://www.  ryt9.com/s/prg/2802422 /  23. ตลาดน าการ
ผลิต/เร่งไทยนิยม วันที่  23 มี นาคม 2561 ทางhttp://www. 
ryt9.com /s/prg/2802423 / 24. พด. เดินเครื่องโครงการไทย
นิยม ย่ังยืน รุกอนุรักษ์ดินและน้ า เน้นสร้างรายได้ย่ังยืน วันที่  23 
มีนาคม 2561 ทาง https://www.siamrath.co.th/ n/33031 / 
25. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทาง
บริหารงานด้านการ เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านกรมพัฒนาที่ดิน 
เร่งด าเนินโครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน ผ่าน 3 กิจกรรม การอนุรักษ์ดิน 
และน้ า เน้นสร้างรายได้และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้เกษตรกร วันที่ 23 
มี น าค ม  2561 ท า ง http://thainews. prd.go.th /website_ th 
/news/news_detail  /TNECO6 103230010027 / 26. 
“กฤษฏา” ย้ าการขับเคลื่อน “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” ต้องโปร่งใส 
สร้างกลไกตรวจสอบต้ังแต่เริ่มโครงการถึงประเมินผล ด้านกรมพัฒนา
ที่ดินพร้อมรับลูกโครง การสร้างฝายชะลอน้ าใน 45 จังหวัด เป้าหมาย 
1,097 แห่ง เกษตรกรในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมวันที่ 23 มีนาคม 2561 
ทาง  http://www. ryt9.com/s/prg/2802422 / 27. ‘กฤษฎา’
มอบนโยบายขรก. ให้ยึดโครงการไทยนิยมขับเคลื่อนงาน กรมพัฒนา
ที่ดิน วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางhttps://www.matichon.co.th  
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1. งานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Smart 
Agricultural Curve ปี 
2561) 
 

      /news/887925 / 28. ‘กฤษฎา’มอบนโยบายขรก. ให้ยึดโครงการ
ไทยนิยมขับเคลื่อนงาน วันที่ 23 มรนาคม 2561 ทาง https://www 
.matichon.co.th/ news/887925 / 29."กฤษฎา"ยันไม่ท าบัญชี
โยกย้ายใครเพราะไม่มีคนบกพร่อง วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทาง : 
https://www .dailynews .co.th/politics/634106 /30. 
‘กฤษฎา’มอบนโยบายขรก. ให้ยึดโครงการไทยนิยมขับเคลื่อนงาน 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางhttps://www.matichon.co.th / 
news/887925 /  31. เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน โครงการไทย
นิยม วันที่ 26 มีนาคม  2561 ทาง https://hilight. kapook.com/ 
view/170079 / 32. พด. เตรียมเดินเครื่องไทยนิยม ย่ังยืน ผ่าน 3 
โครงการ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางhttps://www.siamrath 
.co.th/n/33171 / 33. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 26 
มีนาคม 2561 ทางhttp://ofs101.ldd.go.th/ 
LDDNews/RAPHOTO/ photo. asp?photosid=25610326_01 
/ 34. อธิบดี พด. ลงพื้นที่ก าแพงเพชร สาธิตสร้างฝาย โครงการไทย
นิยมย่ังยืน วันที่ 29 มีนาคม 2561ทางhttps://hilight.Kapok 
.com /view/170206  / 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรม
พัฒนาที่ดิน  
 

 - โทรทัศน์ 1(1) 
- หนังสือพิมพ์ (16) 
 - สารสนเทศออนไลน์ 
   (20) 

  - โทรทัศน์ (2) 
  - หนังสือพิมพ์ (7) 
 - สารสนเทศออนไลน์ 
   (15) 

  - โทรทัศน์ (10) 
  - วิทยุ (3) 
  -หนังสือพิมพ์ (8) 
  - สารสนเทศออนไลน์ 
    (25) 
  -งานวันดินโลก    
       (1) 

  - โทรทัศน์ (10) 
  - วิทยุ (3) 
  - หนังสือพิมพ์ 
    (11) 
  - สารสนเทศออนไลน์ 
    (22) 

   - โทรทัศน์ (8) 
   - วิทยุ (3) 

- หนังสือพิมพ์ (8) 
- สารสนเทศออนไลน์  
  (21) 

- โทรทัศน์ (10) 
- วิทยุ (5) 
- หนังสือพิมพ์ (7) 
- สารสนเทศออนไลน์ 
  (21) 

ต.ค. 60 
- โทรทัศน์ (11) : 1. กรมพัฒนาที่ดินเตรียมพร้อมจัดงานวันดินโลก ปี
60 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /2. 
พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร)  /3. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม  ด้วยพระ
บารมี วันที่ ๖ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /4. 
พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /5. เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil 
Museum) สพข.7 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) /6. ตามรอยพ่อหลวงท าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกหญ้าแฝก 
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 /7. สวนศรียา สวน
ของนักปราชญ์ด้านการเกษตร วันที่ ๔ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) /8. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯแผ่นดิน
ทองตามรอยพ่อ วันที่ ๙ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /9. "หญ้าแฝก"ต้นหญ้าที่ย่ิงใหญ่ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /10. กรมชลประทาน ร่วมกับ  กรม
พัฒนาที่ดิน ปลูกดาวเรืองและปอเทือง วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /11. แกล้งดิน ตามแนวทางพ่อ ที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วันที่ ๑๙ ต.ค. 
๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
- หนังสือพิมพ์ (16) : 1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลก ปี 
2560วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า / 2. เตรียมการจัดงาน
วันดินโลกปี2560 วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /3. พด.จัด
งานวันดินโลกปี60 เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๐ 
ทาง นสพ.สยามรัฐ /   4. เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) 
สพข.7 วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๐  ทาง นสพ.แนวหน้า /5. กรมพัฒนาที่ดิน 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 
19,999 ดอก วันที่ ๒ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.มติชน /6. สัมมนาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสร้างด้วยแผนแม่บท ภูมศิาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2564 วันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /7. ลงพื้นที่
ตรวจเย่ียมและรับฟังปัญหาของชาวบา้นเกษตรกรและหมอดินอาสาใน
พื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย วันที่ ๙ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /8. 
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสรา้งความรู้เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เก่ียวข้อง วันที่ ๑๒ ต.ค. 
๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /10. เปิดประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2559 
สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนว
หน้า /11. ลงพืน้ที่เย่ียมให้ก าลังใจหมอดินอาสาประจ าจังหวดั
นราธิวาส วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /13. เปิดที่ท าการ
อาคารสถานีพัฒนาที่ดินน่าน วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า 
/15.กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงพื้นที่บริเวณกรมพัฒนา 
ที่ดิน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /16. กรมพัฒนาที่ดิน  
ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า 
- สารสนเทศออนไลน์ (20) : 1. กรมพัฒนาที่ดินเตรียมพร้อมจัดงานวัน
ดินโลก ปี60 วันที่  ๒๐ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /2. 
พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คน
ไทยหัวใจเกษตร  /3. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๖ 
ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /4. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม 
ด้วยพระบารมี วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /5. 
เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สพข.7 วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /6. สวนศรียา สวนของนักปราชญ์ด้าน
การเกษตร วันที่ ๔ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /7. ศูนย์ 
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      ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯแผ่นดินทองตามรอยพ่อ วันที่ ๙ ต.ค. 
๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /8. "หญ้าแฝก"ต้นหญ้าที่ย่ิงใหญ่ 
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /9. กรมชลประทาน 
ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ปลูกดาวเรืองและปอเทือง วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๐ 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /10. แกล้งดิน ตามแนวทางพ่อ ที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วันที่ ๑๙ ต.ค. 
๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /11. กรมพัฒนาที่ดินเตรียมพร้อมจัด
งานวัน ดิน โลก  ปี60 วันที่  ๒๐  ต .ค . ๖๐ ทาง Youtube Farm 
channel /12. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๓ ต.ค. 
๖๐ ทาง Youtube Farm channel  /13. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม 
ด้วยพระบารมี  วันที่  ๖ ต.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel 
/14. พลิกฟื้นผืนดินเขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel /15 . เปิ ดอาคารพิพิ ธภัณฑ์ ดิน (Soil 
Museum) ส พ ข .7 วั น ที่  ๒ ๐  ต .ค . ๖ ๐  ท า ง  Youtube Farm 
channel /16. สวนศรียา สวนของนักปราชญ์ด้านการเกษตร วันที่ ๔ 
ต.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel /17. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ แผ่นดินทองตามรอยพ่อ วันที่  ๙ ต.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel /18. "หญ้าแฝก"ต้นหญ้าที่ย่ิงใหญ่ วันที่ 
๑๐ ต.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel /19. กรมชลประทาน 
ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ปลูกดาวเรืองและปอเทือง วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๐ 
ทาง Youtube Farm channel /20. แกล้งดิน ตามแนวทางพ่อ ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วันที่ ๑๙ 
ต.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel 
 
พ.ย. 60 
- โทรทัศน์ (2) : 1. มูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์ แนะแนวทางการใช้
ประโยชน์จากดาวเรืองให้ได้สูงสุด วันที่ ๒ พ.ย. ๖๐ ทางช่อง 9  
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      (รายการคนไทยหัวใจ เกษตร) / 2. 7 องค์กรลงนาม MOU ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ วันที่ ๙ พ.ย. ๖๐ 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
- หนังสือพิมพ์ (7) : 1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
บริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ  7 
หน่วยงานในสังกัด วันที่ ๖ พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า / 2. พิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดย
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงานในสังกัด วันที่ ๘ พ.ย. 
๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า /3. สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับหมอดิน
อาสาฯ ร่วมจัดนิทรรศการ"ศาสตร์พระราชา" เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณฯ ด้านการพัฒนาที่ดิน ณ วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน จ.
ชุมพร ๒ พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.เดลินิวส์ /4. ประชุมปิดการตรวจสอบ
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนาที่ดิน ตามมาตรการช่วยเหลือ 
เกษตรกรปี 2559/2560 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ๓ พ.ย. ๖๐ ทาง 
นสพ.แนวหน้า /5. พด.เดินสายแจกสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สั่งการเร่ง
ช่วยเกษตรกรพื้นที่น้ าท่วม ๙ พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.สยามรัฐ /6. เตรียม
จัดงานวันดินโลกปี 60 ๗ พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.เดลินิวส์ /7. ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  เพื่อด าเนิน 
การจัดงานวันดินโลก ปี 2560 ที่ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 วันที่ ๗ 
พ.ย. ๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า  
- สารสนเทศออนไลน์ (15) : 1. สพด.ตรัง เผยเกษตรกรที่ประสบปัญหา
น้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร และอยู่นอกเขตชลประทาน สามารถแจ้งความ
จ านงเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นา นอกเขตชลประทานได้ วันที่ 1 พ.ย. 
60 ทาง http://thainews.prd.go.th /2. สพด.ตรัง ก าหนดแผนพัฒนา
ศักยภาพหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ทั้งในพื้นที่จังหวัดตรัง และการ  
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      เชื่อมโยงเครือข่ายหมอดินอาสากับจังหวัดใกล้เคียง วันที่ 1 พ.ย. 60 
ทาง http://thainews.prd.go.th /  3..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี วันที่ 17 พ.ย. 60 ทาง http://thainews.prd.go.th /4. จ.
ยโสธร อบรมหมอดินอาสาพัฒนาที่ดินในจังหวัดแก่ชุมชน วันที่ 27 พ.ย. 60 
ทาง http://thainews.prd.go.th /5. สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จัดฝึกอบรม
หมอดินอาสา วันที่  28 พ.ย. 60 ทาง http://thainews.prd.go.th 
/6. สพด.ตราด พัฒนาการศักยภาพในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ า
ห มู่ บ้ า น  วั น ที่  28 พ .ย . 60 ท าง http://thainews.prd.go.th  /7. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกปี 2560 ภายใต้หัวข้อ 
“Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่ม
จ า ก รั ก ษ์ ดิ น  สู่ ค ว า ม ย่ั ง ยื น ” วั น ที่  29 พ .ย .  60 ท า ง 
http://thainews.prd.go.th /   8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด
งานวัน ดิน โลกปี  2560 ภายใต้หั วข้ อ  “Caring for the Planet 
Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความย่ังยืน” 
วันที่  29 พ.ย. 60 ทาง http://thainews. prd.go.th /  9 . ร่วม
แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ต าบลโคกไทย อ าเภอปัก
ธ ง ชั ย  จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  วั น ที่  10 พ .ย .  60 ท า ง 
http://thainews.prd.go.th /  10. มูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์ แนะ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากดาวเรืองให้ได้สูงสุด วันที่ ๒ พ.ย. ๖๐ 
ทาง FB คนไทยหัวใจ เกษตร  / 11. 7 องค์กรลงนาม MOU ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสน เทศพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ วันที่ ๙ พ.ย. ๖๐ 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /12. Phytophthora เชื้อราร้าย ท าลาย
สวนทุเรียน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจ 
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      เกษตร /13. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แนะแนวทางการใช้ประโยชน์
จากดาวเรืองให้ได้สูงสุด วันที่  ๒ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm 
channel / 14. 7 องค์กรลงนาม MOU ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่  วันที่ ๙ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm 
channel /15. Phytophthora เชื้อราร้าย ท าลายสวนทุเรียน วันที่ 
๑๓ พ.ย. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel / 
 

ธ.ค. 60 
- โทรทัศน์ (10) : 1. ธันวาคม "วันดินโลก"  วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 2. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน "วัน
ดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 3. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๕ 
ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 4. กรมพัฒนา 
ที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 5. ปุ๋ยหมักเพิ่มมูลค่าการลดต้นทุน
การผลิต วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
/ 6. กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายหมอดินสานต่อศาสตร์
พระราชา วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
/7. ธันวาคม  "วันดินโลก "  วันที่  ๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่องทรูวิชั่นส์ 
หมายเลข 51 / 8. กรมพัฒนาที่ ดิน จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 
วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทางช่องทรูวิชั่นส์ หมายเลข 51 / 9. กรมพัฒนา
ที่ดิน จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ ทางช่องทรู
วิชั่นส์ หมายเลข 51 / 10. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 
2560 วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทางช่องทรูวิชั่นส์ หมายเลข 51 
- วิทยุ (7) : 1. รายงานพิเศษ วันดินโลก วันที่ 4 ธ.ค. 2560 ทาง 
FM92.5 MHz. / 2. นักวิชาการเกษตรเวียดนามดูงานการจัดการ  
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      ที่ ดินภาคเกษตร จ. สุพรรณบุรี วันที่  7 ธ.ค. 2560 ทาง สวท.
สุพรรณบุรี / 3. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ฝึกอบรมหมอดินอาสา
ประจ าหมู่บ้าน น าความรู้ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน พร้อมสนับสนุน 
สารเร่งบัดบ าน้ าเสีย วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน และงบประมาณขุดแหล่ง
น้ า วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ทาง สวท.เพชรบุรี / 4. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 
วางแผนฟื้นฟูหลังน้ าลดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนและเกษตรกรที่พื้นที่ทางการเกษตรมีน้ าท่วมขัง วันที่ 9 ธ.ค. 
2560 ทาง สวท.ตรัง / 5. พด.อ านาจเจริญ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา
ประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การพัฒนาหมอ
ดินอาสาประจ าต าบล” วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ทาง สวท.อ านาจเจริญ 
/ 6. สถานีพัฒนาที่ดินยะลา จัดอบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน 
เน้นให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้หมอดินอาสา 
ถ่ายทอดความรู้ สู่เกษตรกรในพื้นที่ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 ทาง สวท.
ยะลา /7. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จัดโครงการอบรมหมอดินน้อย กรม
พัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 ทาง สวท.ตรัง 

- หนังสือพิมพ์ (8) : 1. แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2560 ใน
หัวข้อ "Caring for the Planet Starts  from the Ground" รักษ์โลก เริ่มจาก
รักษ์ดิน สู่ความย่ังยืน" ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการ
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุร ีวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.
แนวหน้า / 2. น้อมร าลึกในหลวง ร.9 'รักษ์โลก รักษ์ดินสู่ความย่ังยืน' 
วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.คมชัดลึก / 3. เปิดงานวันดินโลก ที่ศูนย์
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิอ.โพธาราม จ.ราชบุร ีวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.มติชน / 
4. กฤษฎา' ร่วมงานวันดินโลก 5 ธ.ค. วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.มติ
ชน / 5. เปิดงานวันดินโลก ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      ชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.โพธาราม จ.ราชบุร ีวันที่ ๘ ธ.ค. 
๖๐ ทาง นสพ.แนวหน้า / 6. บรรณาธิการข่าวเกษตร-สิ่งแวดล้อม นสพ.
แนวหน้า ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รอง
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ 
ทาง นสพ.แนวหน้า /7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าผลงานเพื่อสมัคร
ขอรับรางวัลความเป็นเลิศภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการ
บริหารราชการแบบมีสว่นร่วมประจ าปี พ.ศ.2561 วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ 
ทาง นสพ.แนวหน้า / 8. เจาะลึก 'แอพพลิเคชั่น' ด้านดินและปุ๋ย ตอบ
โจทย์นโยบาย'ไทยแลนด์4.0' วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง นสพ.คมชดัลึก- 
สารสนเทศออนไลน์ (15) : 1. กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน "วันดินโลก" 4-6 
ธ.ค. 60 ที่ "เขาชะงุ้ม" วันที่ 4 ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews. 
prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN60120 
40010006 / 2. รายงานพิเศษ วนัดินโลก วนัที่ 4 ธ.ค. 2560 ทาง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_ 
detail/TNPOL6012040010042 / 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดงานวันดินโลกปี 2560 ที่จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ทาง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TN 
SOC60120500101034. นักวิชาการเกษตรเวียดนามดูงานการ
จัดการที่ดินภาคเกษตร จ. สุพรรณบุรี วันที่ 7 ธ.ค. 2560 ทาง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_ 
detail/TNSOC6012070010056 / 5. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 
ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน น าความรูข้ยายผลสู่เกษตรกรใน
ชุมชน พร้อมสนับสนุน สารเร่งบัดบ าน้ าเสีย วัสดุปรับปรุงบ ารงุดินและ
งบประมาณขุดแหล่งน้ า วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews 
.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6012080010083 
/ 6. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง วางแผนฟื้นฟูหลังน้ าลดเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่พื้นที่ทางการเกษตร 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      มีน้ าท่วมขัง วันที่  9 ธ.ค. 2560 ทาง http://thainews.p rd.go. th/ 
website_th/news/news_detail/WNSOC6012090010032 / 7 . 
พด.อ านาจเจริญ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจ าต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2561 หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบล” 
วั น ที่  1 5  ธ . ค .  2 5 6 0  ท า ง http://thainews.prd.go.th/ 
website_th/news/news_detail/WNSOC6012150010070  /8 . 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย
ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒ นาหมอดินอาสาประจ าอ า เภอ ” 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  วั น ที่  1 8  ธ .ค .  2 5 6 0  ท า ง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC 
6012180010046 /9. สถานีพัฒนาที่ดินยะลา จัดอบรมหมอดิน
อาสาประจ าหมู่บ้าน เน้นให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้
หมอดินอาสา ถ่ายทอดความรู้ สู่เกษตรกรในพื้นที่ วันที่  18 ธ.ค. 
2 5 6 0  ท า ง http://thainews.prd.go.th/website_th/ news/news_ 
detail/WNSOC6012180010080 / 
10. รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาหมอดิน
อาสาประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 ทาง 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail 
/WNEVN6012270010004 / 11. สถานีพัฒนาที่ ดินตรัง จัด
โครงการอบรมหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 
วั น ที่  2 7  ธ . ค .  2 5 6 0  ท า ง  http://thainews.prd.go.th 
/website_th/news/news_detail/WNSOC601227001004 / 
12. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดโครงการอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธ.ค. 
2 5 6 0  ท า ง  http://thainews.prd.go.th/website_th 
/news/news_detail/WNEVN6012270010005 / 13. พด. 
เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชม 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      พระอัจริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 29 ธ.ค. 2560 
ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail 
/TNSOC6012290010016 / 14. ธันวาคม "วันดินโลก"  
 วันที่๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 15. กรมพัฒนาที่ดิน 
จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร / 16. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๕ 
ธ.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 17. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน
วันดินโลก ปี 2560 วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 
18. ปุ๋ยหมักเพิ่มมูลค่าการลดต้นทุนการผลิต วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
FB คนไทยหัวใจเกษตร / 19. กรมพัฒนาที่ ดินเดินหน้าพัฒนา
เครือข่ายหมอดินสานต่อศาสตร์พระราชา วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร /20. ธันวาคม "วันดินโลก"  วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel / 21. กรมพัฒนาที่ ดิน จัดงาน "วันดิน
โลก" ปี 2560 วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐  ทาง Youtube Farm channel / 
22. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ 
ทาง Youtube Farm channel / 23. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดิน
โลก ปี 2560 วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง Youtube Farm channel / 
24. ปุ๋ยหมักเพิ่มมูลค่าการลดต้นทุนการผลิต วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel / 25. กรมพัฒนาที่ ดินเดินหน้าพัฒนา
เครือข่ายหมอดินสานต่อศาสตร์พระราชา  วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ทาง 
Youtube Farm channel 
- กิจกรรม (1) : การจัดงานวันดินโลก  ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 
ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      ม.ค. 61 
- โทรทัศน์ (10) : 1. โครงการหลวงห้วยโป่ง พัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง 
สร้างอาชีพย่ังยืนให้ เกษตรกร วันที่  4 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 2. ต้ังเป้าปี 2561 เดินหน้าขุดบ่อจิ๋ว 
45,000 บ่อ วันที่ 4 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) / 3. อนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง เพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
วันที่ 8 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 4. บ่อ
จิ๋ว หัวใจส าคัญของการเกษตรอย่างย่ังยืน วันที่ 9 ม.ค. 2561 ทาง
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 5. หมอดินอ าพร ปราชญ์แห่ง
การลดต้นทุน  วันที่  10 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) / 6. อนุรักษ์ดินและน้ า ด้วยหญ้าแฝก วันที่ 17 ม.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 
7. ทรัพยากรดินดี ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรอย่างย่ังยืน วันที่ 16 
ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 8. แหล่งน้ า 
ชุมชน คืนชีวิต พัฒนาการเกษตร วันที่ 16 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 
(รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 9. การอนุรักษ์ดินและน้ าสู่รายได้ที่
ย่ังยืน วันที่ 23 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
/  10. ความรู้ของหมอดิน ส่งต่อเกษตรกรตัวน้อย วันที่ 24 ม.ค. 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)ไทยหัวใจเกษตร) / 9. 
การอนุรักษ์ดินและน้ าสู่รายได้ที่ย่ังยืน วันที่ 23 ม.ค. 2561 ทางช่อง 
9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  10. ความรู้ของหมอดิน ส่งต่อ
เกษตรกรตัวน้อย วันที่ 24 ม.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) 
- วิทยุ (5) : 1. จ.ยโสธร น าร่องรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ที่อ าเภอมหา
ชนะชัย วันที่ 10 ม.ค. 2561 ทาง สวท.ยโสธร / 2. พัฒนาที่ดิน 
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      ยโสธร เร่งติดตามการขุดบ่อน้ า เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน้ า วันที่ 18 
ม.ค. 2561 ทาง สวท.ยโสธร/ 3. จ.เลย รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อ
บรรเทาภาวะโลกร้อน ที่บ้านห้วยลึก หมู่12 ต. นาดิน อ. เมืองเลย 
วันที่  23 ม.ค. 2561ทาง  สวท.ด่านซ้าย / 4. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ตามพระราชด าริที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ม.ค. 2561 ทาง FM 
92.5 MHz. / 5. พัฒนาที่ดินยโสธร รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน วันที่ 26 ม.ค. 2561 ทาง สวท.ยโสธร 
- หนังสือพิมพ์ (7) : 1. ติดตามการใช้ประโยชน์จากงานพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน้ า ขนาดความจุ 18,120 ลูกบาศก์เมตร 
บ้านหนองแท่นพระ หมู่ที่  20 18,120 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนอง
แท่นพระ หมู่ที่ 20 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ 
ทาง นสพ.แนวหน้า / 2. พิธีเปิดอาคารส านักงานสถานีพัฒนาที่ดิน 
ปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๔ ม.ค. ๖๑ ทาง 
นสพ.แนวหน้า / 3. เปิดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืช 
ปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังส าโรง 
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วันที่ 22 ม.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า / 4. 
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี  2561 สถานีพัฒนาที่ ดินตาก จ.ตาก 
ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ แนะน าการปลูก ดูแลรักษา
และประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่
เกษตรกร บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทองอ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 22 ม.ค. 
2561 ทาง นสพ.เดลินิวส์ / 5. เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้า / 6. 
การด าเนินงานศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 ม.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า /  
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      7. ประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคม ที่ห้องประชุม 802 กรม
พัฒนาที่ดิน วันที่ 31 ม.ค. 2561 ทาง นสพ.แนวหน้า 

- สารสนเทศออนไลน์ (33) :  
1. จ.ยโสธร น าร่องรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ที่อ าเภอมหาชนะชัย 
วันที่ 10 ม.ค. 2561 ทางhttp://thainews.prd.go.th/ 
website_th/news/news_detail/TNSOC6101100010023 / 
2.พัฒนาที่ดินยโสธร เร่งติดตามการขุดบ่อน้ าเพ่ือบรรเทาการขาด
แคลนน้ า วันที่ 18 ม.ค. 2561 ทางhttp://thainews.prd .go.th/ 
website_th/news/news_detail/WNSOC6101180010030 / 
3.เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
(Field Day) ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ที่โรงเรียนบ้านบางม่วง 
วันที่ 18 ม.ค. 2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/website 
_th/news/news_detail/WNPBH6101180010003 / 4. จิต 
อาสาฯ อ าเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมกิจกรรม “เรา
ท าความ ดี ด้วยหัวใจ” บ าเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น 
วันที่  18 ม.ค. 2561 ทางhttp://thainews.prd .go.th/ website 
_th/news/news_Detail/WNSOC6101180010162 / 5. พ ด . 
เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน วันที่  19 ม.ค. 2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/ 
website_th/news/news_detail/TNEVN6101190010008 / 
6. พด. เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดิน เพ่ือ
ลดภ าวะ โล ก ร้ อน  วั น ที่  19 ม .ค . 2561 ทาง  https://www. 
siamrath.co.th/n/29715 / 7. พด. เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอ
ซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพ่ือลดภาวะโลกร้อน วันที่ 19 ม.ค. 2561 
ทาง http://www.thaipr.net government/832856 / 8. พด.  
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      เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อลดภาวะ
โล กร้อน  วันที่  19 ม .ค . 2561 ทาง http://www. ryt9.com/ 
si/prg/2770004  / 9. ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมสมาชิกศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ ดินประจ าต าบลไร่หลักทอง วันที่ 19 ม.ค. 
2561 ท างhttp://www.ryt9.com/s/nnd/2769682/10. พ ด .
รณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อ “ลดภาวะโลกร้อน” 
วันที่ 20 ม.ค. 2561 ทาง https://www.kasetkaoklai.com / 11. 
พด. เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง และพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อลด
ภ า ว ะ โล ก ร้ อ น  วั น ที่  20 ม .ค . 2561 ท า ง  https://hilight. 
kapook.com/view/166862 /12. ปิดงานโครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินเพื่อลดภาวะโลกร้อน วันที่  22 ม.ค. 
2561 ทาง http://www.ryt9.com/s/nnd/2770545 / 
12. กรมพัฒนาที่ดิน - โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า คลองแม่ยะมา- 
คลองม่วง จ.ตาก วันที่ 2 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน 
/ 13. กรมพัฒนาที่ดิน - ดินสร้างรายได้ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า คลอง
แม่ยะมา-คลองม่วง จ.ตาก วันที่ 3 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรม
พัฒนาที่ดิน / 14. กรมพัฒนาที่ดิน - อนุรักษ์ดินและน้ า อนุรักษ์ป่าต้น
น้ าห้วยขาแข้ง วันที่ 3 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน / 
15. กรมพัฒนาที่ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการรณรงค์ปลูกป่า
และหญ้าแฝก จ.ก าแพงเพชร วันที่  3 ม.ค. 2561 ทาง Youtube 
กรมพัฒนาที่ ดิน /16. กรมพัฒนาที่ ดิน - โครงการหลวงห้วยโป่ง 
พัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง สร้างอาชีพย่ังยืนให้เกษตรกร วันที่ 3 ม.ค. 
2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน / 17. กรมพัฒนาที่ดิน - ต้ัง
เป้าปี 2561 เดินหน้าขุดบ่อจิ๋ว 45,000 บ่อ วันที่  3 ม.ค. 2561 
ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน / 18. กรมพัฒนาที่ดิน - พด. สวัสดีปี
ใหม่ พ.ศ. 2561 วันที่  4 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนา
ที่ดิน / กรมพัฒนาที่ดิน - อนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง เพ่ือ 
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      เกษตรกรรมที่ย่ังยืน วันที่ 8 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนา
ที่ดิน /19. กรมพัฒนาที่ดิน - บ่อจิ๋ว หัวใจส าคัญของการเกษตรอย่าง
ย่ังยืน วันที่  8 ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ ดิน / 20. 
กรมพัฒนาที่ดิน - หมอดินอ าพร ปราชญ์แห่งการลดต้นทุน  วันที่ 8 
ม.ค. 2561 ทาง Youtube กรมพัฒนาที่ดิน /21. กรมพัฒนาที่ดิน - 
แหล่งน้ าชุมชน คืนชีวิต พัฒนาการเกษตร วันที่ 15 ม.ค. 2561 ทาง 
Youtube กรมพัฒนาที่ดิน /22. กรมพัฒนาที่ดิน - อนุรักษ์ดินและน้ า 
ด้วยหญ้า แฝกวันที่ 16 ม.ค. 2561 ทางYoutube กรมพัฒนาที่ดิน / 
23. กรมพัฒนาที่ดิน - พด. รณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบ ารุงดิน
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน บ้านไดปลาดุก วันที่ 19 ม.ค. 2561 ทาง 
Youtube กรมพัฒนาที่ดิน / 24. โครงการหลวงห้วยโป่ง พัฒนาที่ดิน 
บนพื้นที่สูง สร้างอาชีพย่ังยืนให้เกษตรกรวันที่ 4 ม.ค. 2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 25. ต้ังเป้าปี 2561 เดินหน้าขุดบ่อจิ๋ว 
45,000 บ่อ วันที่ 4 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 26. 
อนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง เพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน วันที่ 8 ม.ค. 
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 27. บ่อจิ๋ว หัวใจส าคญัของ
การเกษตรอย่างย่ังยืน วันที่ 9 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร / 28. หมอดินอ าพร ปราชญ์แห่งการลดต้นทุน  วันที่ 10 ม.ค. 
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 29. อนุรักษ์ดินและน้ า ด้วย
หญ้าแฝก วันที่ 17 ม.ค. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 30. 
จ.เลย รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ที่บ้านห้วยลึก  
หมู่12 ต. นาดิน อ. เมืองเลย วันที่ 23 ม.ค. 2561 ทาง 
http://thainews .prd.go.th/website_th/news/news_detail/ 
WNSOC6101230010101 / 31. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความกา้วหน้าโครงการตามพระราช 
ด าริที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ม.ค. 2561 ทาง  
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      http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/ 
TNROY6101250010013 / 32. จ.สมุทรปราการ น าเครือข่าย 
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี 
วันที่  25 ม .ค . 2561 ทางhttp://thainews.prd.go.th/ website 
_th/news/news_detail/WNSOC6101250010007 / 33. 
พัฒนาที่ ดินยโสธร รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
วันที่ 26 ม.ค. 2561 ทาง http://thainews.prd.go.th/ 
website_th/news/news_detail/WNEVN6101260010012 
 
ก.พ. 61 
-โทรทัศน์ (8): 1.พัฒนาดินเลวให้กลายเป็นพื้นที่ท าการเกษตร
ผสมผสาน  วันที่ 2 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) /2. ไถกลบตอซังและปุ๋ยพืชสดสรา้งดินที่ย่ังยืน จ.พิจิตร วันที่ 
5 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /3. ลด
ต้นทุนนาแปลงใหญ่ ด้วยจุลินทรีย์พัฒนาดิน วันที่ 7 ก.พ. 2561 ทาง
ช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /4. โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
และพืชปุ๋ยสดบ ารุงดิน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 9 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) / 5. 
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนทรายงามพัฒนาดินยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร วันที่ 14 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ 
เกษตร) /6.ปรับเปลี่ยนพืช พัฒนาดินให้เหมาะแก่การปลูกพชื วันที่ 
12 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /  7. 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด บ ารุงดิน งดเผา ลดภาวะ
โลกร้อน วันที่ 20 ก.พ. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ 
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      เกษตร) / 8. ผลผลิตงอกงาม ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 15 ก.พ. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)  
- วิทยุ (3) : 1. เกษตรชัยภูมิ รณรงค์งดเผาใบอ้อย เพิ่มอินทรีย์วัตถุใน
ดิน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ชัยภูมิ / 2. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เร่งด าเนินโครงการแหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วม วันที่  9 
กุมภาพันธ์ 2561 ทางสวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V) / 3.
สุพรรณ จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ปี 61 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 ทางส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี /   
- หนังสือพิมพ์ (8) : 1. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดินเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีดิ่นตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5ที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดิน
และน้ า  จ.นครราชสีมา วันที่ 1 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 
2. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและหมอดินอาสาประจ าต าบลวัดขนุน 
ต าบลสทิงหม้อ ซึ่งปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ภายใต้การสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา วันที่ 26 ก.พ. ๖๑ 
ทาง นสพ.แนวหน้า / 3. เกษตรฯสานต่อแนวพระราชด าริ จัดระบบ 
อนุรักษ์ดินน้ าโครงการพัฒนา 'บ้านกอก-บ้านจูน' วันที่ 27 ก.พ. ๖๑ 
ทาง นสพ.แนวหน้า /4. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ประเภทฝายน้ าล้นที่บ้านหนองกวาง จ.
จันทบุรี  วันที่ 7 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 5. สนับสนุนวัสดุ
หมักสมุนไพรและผลไม้สุกพร้อมสาธิตการท าปุ๋ยหมัก ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ (กลุ่มต่อยอด ปี61) ณ บ้านท่าไผ่ บ้าน
ยกกระบัตร บ้านหนองเชียงคา บ้านแม่ระวานและบ้านสองแควพัฒนา 
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 14 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.เดลินิวส์ 
/6. ต้อนรับอธิบดีส านักงานที่ดิน แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย และคณะ 
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานของกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 21 ก.พ. ๖๑ ทาง 
นสพ.แนวหน้า /7. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2561  
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      จังหวัดหนองคาย วันที่ 22 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.เดลินิวส์ /8. สานพระ
ราชเสาวนีย์พระราชินี พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินน้ า 'บ้านกอก-บ้านจูน'  
วันที่ 23 ก.พ. ๖๑ ทาง นสพ.แนวหน้า / 
- สารสนเทศออนไลน์ (21) : 1.นายสุรเดช เตียวตระกูลอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดโครง การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 1 ก.พ. 2561ทาง
http://www.ryt9. com/s/ nnd/2775987/ 2. เก ษ ต รชั ย ภู มิ 
รณรงค์งดเผาใบอ้อยเพ่ิมอินทรีย์ วัตถุในดิน วันที่ 2 ก.พ. 2561 ทาง 
http://thainews. prd.go.th/ website_th/news/news_ detail 
/WNEVN 6102020010009 /3.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดี
กรมพัฒนาที่ ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 7 ก.พ. 
2561ทาง http://www.ryt9.com/ s/nnd/2775987 /4. สถานี
พัฒนาที่ดินขอนแก่น เร่งด าเนินโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต 
ชลประทาน เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วม วันที่ 9 ก.พ. 2561 
ทาง http://thainews.prd.go.th/website_th/news/ new_detail 
/ WNSOC610209001 0057 /5. กรมพัฒนาที่ดิน รณรงค์ไถกลบ
ตอซังและพืชปุ๋ยสด จ.พิจิตร วันที่ 9 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทย
หัวใจเกษตร /6.เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.ยโสธร หลังจากท านา
แล้วเสร็จ ได้หันปลูกแตงโม เป็นพืชอายุสั้น โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นพี่
เลี้ยงหลักๆ วันที่ 13 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 7. 
กรมพฒันาที่ดิน ได้เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้เกษตรท าการเกษตร
แบบปลอดภัย งดใช้สารเคมี จึงได้มีการจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น 
วันที่ 14 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 8.ประชุมคณะ 
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ วิจัยกรมพัฒนาที่ดิน และหารือเตรียม
ความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี 2561 
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      วั น ที่  14 ก .พ .  2561 ท า ง  :http://www.ryt9.com/s/ nnd/ 
2782426/ 9.เกษตรที่ท าการเกษตรแล้วไม่ประสบความส าเร็จส่วน
หน่ึงมาจากต้นทุนที่สูง ท าให้ขาดทุน แต่กรมพัมนาที่ดินได้แนะน าวิธี
ลดต้นทุน ด้วยการผลิตปุ๋ยใช้เอง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ราคาประหยัด วันที่ 
15 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 10.  พด.จัดติวเข้ม 
หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโน โลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  วันที่ 15 ก.พ. 
2561 ทาง https://hilight. kapook.com/view/168181 / 11.
พด. ติวเข้ม หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” 
วั น ที่  15 ก .พ .  2561ท า ง  https://www.siamrath.co.th/n 
/31146 / 12. กรมพัฒนาที่ ดินได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
หรือบ่อจิ๋ว ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้กักเก็บน้ า วันที่ 16 ก.พ. 2561 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 13.  กรมพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ
อธิบดีส านักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ศึกษาดูงาน 
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 20 ก.พ. 2561 ทาง 
https://hilight.kapook.com/ view/168401 / 14. ร อ งอ ธิ บ ดี 
พด. ต้อนรับคณะอธิบดีสนง.ที่ดินโคลอมเบีย ดูงานการพัฒนาที่ดินตาม
ศ าส ตร์พ ระราช า   วั นที่  20 ก .พ . 2561 ท างhttps://www. 
siamrath.co.th/n/31404/ 15. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับ
อธิบดี ส านักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย และคณะ ที่
เดินทางมาศึกษาดูงานของกรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 21 ก.พ. 2561ทาง 
:http://www.ryt9.com /s/nnd/278596422 / 16. กรมพัฒนา
ที่ดินจัดประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกลองโครงการวิจัยกรมพัฒนา
ที่ดิน วันที่ 22 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /17. กรม
พัฒนาที่ดิน ได้ใช้ศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์  วันที่ 26 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 
18. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ ดินลงพื้นที่พบปะ
เกษตรกรและ หมอดินอาสาประจ าต าบลวัดขนุน ต าบลสทิงหม้อ ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 
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       ภายใต้การสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ ดินสงขลา วันที่  26 ก.พ. 
2561 ท า ง  :  http://www. ryt9.com/s/nnd/2788453/ 19. 
พัฒนาที่ดินแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูดิน จังหวัดอ านาจเจริญ 
วันที่ 27 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 20. พัฒนาที่ดิน
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงดิน เพ่ือให้เกษตรกรท าการเกษตรได้
อย่างสมบูรณ์ วันที่  27 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 
/21. คณะอธิบดีสนง. ที่ ดินโคลอมเบียดูงานการพัฒนาที่ ดินตาม
ศาสตร์พระราชา วันที่ 26 ก.พ. 2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร 
 
มี.ค.. 61 
- โทรทัศน์ (10) : 1.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมต.หนอง
ใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 5 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร) / 2. อบรมหมอดินน้อย ปลูกฝังการใช้ทรัพยากร
ดินอย่างรู้คุณค่า วันที่  5 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร) /3. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ต.ห้วยดินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด วันที่ 6 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) 
/4. ศูนย์ถ่ายทอดฯ ปราจีนบุรี สอนท าเกษตรอินทรีย์ แบบสัมผัสได้  
วันที่ 8 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /5. ปอ
เทือง ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต วันที่ 13 มี.ค. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /6. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจเย่ียมโครงการ ปลูกพืชปุ๋ยสด จ.พิษณุโลก   วันที่  22 มี.ค . 
2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร) /7. กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงนาม MOU วันที่ 26 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทย
หัวใจเกษตร)8. ปุ๋ยอินทรีย์ สร้างผลผลิตปลอดภัยเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร วันที่ 27 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร) 9. กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมไถกลบและการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตร ภาคเหนือ ปี 2561 วันที่ 
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      28 มี.ค. 2561 ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/  10. กรม
พัฒนาที่ดินส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือป้องกันหมอก
และควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561 วันที่ 30 มี.ค. 2561 
ทางช่อง 9 (รายการคนไทยหัวใจเกษตร)/ 
- วิทยุ (5) : 1.จังหวัดนครนายก รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน วันที่ 6 มีนาคม 2561 ทาง ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครนายก/2.เกษตรชัยภูมิ รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพิ่ม
อิ น ท รี ย วั ต ถุ ใน ดิ น  วั น ที่  7 มี น าค ม  2561 ท า งส า นั ก งา น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ /3. พด.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้
ความร่วมมือ ACMECS วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทางส านักข่าว /4.
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน รณรงค์เกษตรกรไถกลบตอซังและเศษพืชลงใน
ดินแทนการเผา เพื่ อลดโลกร้อน วันที่  15 มีนาคม 2561 ทาง
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน /5.พัฒนาที่ ดินสุพรรณ จัด
โครงการไถกลบตอซัง ฯ  วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทาง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ 
- หนังสือพิมพ์ (7) : 1. รณรงค์ปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  
วันที่  10 มีนาคม 2561 ทาง เดลินิวส์ / 2. นายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมโครงการร่วมมือ 
Decision Support for Mainstreamingand  Scaling up of 
SustainablelandManagement (DS-SLM) เพ่ือหารือรายละเอียดที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน วันที่  14 มีนาคม 2561 ทาง แนวหน้า / 
3.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหารือ
กับ นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)ประจ ากรุงโรม 
และ นายพลกฤษณ์ อุ้ยตาอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) 
ประจ ากรุงมอสโกซึ่งเดินทางเข้าเย่ียมคาราวะในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทางแนวหน้า /4.นายปราโมทย์ ยาใจ รอง 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 
ปี2561 ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางแนวหน้า /   
5. พด.เซ็น MOU ปกครอง ใช้ฐานข้อมูล'ราษฎร'พัฒนาให้บริการปชช. 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางแนวหน้า/ 6.กรมพัฒนาที่ดิน เซ็น MOU 
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28 มีนาคม 2561 ทางมติ 
ชน / 7.สานต่อรอยย้ิมคลองส่งน้ า เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี วันที่  
28 มีนาคม 2561 ทาง เดลินิวส์ / 
- สารสนเทศออนไลน์ (21) : 1. กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ปรับปรุงดิน ด้วยการงดใช้สารเคมร เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมัก น้ า
หมกชีวภาพแทน กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร วันที่ 1 
มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 2. กรมพัฒนาที่ดินกิจกรรม
รณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด วันที่ 2 มี.ค.2561 ทาง FB คน
ไทยหัวใจเกษตร /3. รองอธิบดี พด. ลงพื้นที่มหาสารคาม เดินสาย 

รณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อมส่งเสริมผลิตพันธุ์ปอเทืองหลังนา วันที่ 5 
มี.ค. 2561 ทาง https://www. siamrath.co.th/n/31995 /   
4."เข้มแข็ง" ลงพื้นที่มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง 
งดเผาฟางและส่งเสริมการผลิตพันธุ์ปอเทือง หลังฤดูเก็บเก่ียว วันที่ 5 
มีนาคม 2561 ทาง https:// hilight.kapook.com/view/169012 
5. พด.สูตรต่างๆ มาต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ ภายในแปลงแกษตรของ
ตนเองไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี วันที่ 6 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร / 6. สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ ได้สานต่อแนวพระราชด าริ 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 8 มี.ค.2561 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 7.นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ านวยการ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้การ  
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      ต้อนรับที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯซึ่งได้มาจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในโครงการจัดท าต าราดินตามแนว
พระราชด าริ  วันที่  9 มี .ค . 2561ทาง http://www.ryt9.com/ 
s/tpd/2794975 / 8. เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี จากอดีตที่ต้อง
ประสบปัญหากับสภาพดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า กรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ วันที่ 12 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจ
เกษตร /  9.กรมพัฒนาที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความ 
ร่วมมือ ACMECS วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนลด
ช่ อ ง ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก  วั น ที่  12 มี น า ค ม  2561 ท า ง
https://www.innnews.co.th/ breaking-news/news_35564/ 
10. กรมพัฒนาที่ ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือ 
ACMECS วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนลดช่องว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก  วั น ที่  12 มี น า ค ม  2561 ท า ง 
https://www.innnews.co.th/breaking-news /news_35564/ 
11. กรมพัฒนาที่ ดินรณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อมส่งเสริมผลิตพันธุ์
ปอเทืองหลังนา  วันที่ 12 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 
12. กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วันที่ 
13 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 13.นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานประชุมโครงการ
ร่ วมมื อ  Decision Support for Mainstreaming and Scaling up 
of Sustainable Land Management (DS-SLM) เ พื่ อ ห า รื อ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน วันที่ 14 มี.ค. 2561 ทาง 
http://www.ryt9.com/s/nnd/2797263 / 14. กรมพัฒนาที่ดิน 
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพ่ือบ ารุงดิน ให้เกษตรงด
เผาฟาง และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง วันที่ 15 มี.ค.2561 
ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 15.สถานพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ลง
พื้นที่แไขปัญหาสสภาพดิน ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้กับ 
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2. งานตามนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน  
 

      เกษตรกรที่เข้าร่วมนาแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ และ
การแนะน าให้เกษตรกรได้ใช้พืชปุ๋ยสด วันที่ 20  มี.ค.2561 ทาง FB 
คนไทยหัวใจเกษตร / 16. พด. ส่งเสริมการไถกลบ-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
หวังป้องกันปัญหาหมอกควันภาคเหนือ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทาง
https://www.thairath.co.th/ content /preview/1234172? 
key=HMCBmiwjPHR0A5EbuA14Ggj / 17. กรมพัฒนาที่ ดิน ได้
มุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิชาการการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ 
ฟื้นฟูดินเค็ม วันที่ 21 มี.ค.2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร /18. 
พด.เซ็นMOUปกครองใช้ฐานข้อมูล'ราษฎร'พัฒนาให้บริการปชช. วันที่ 
23 มี น า ค ม  2561 ท า ง  http://www. ryt9.com/s/nnd 
/2802171 /19.สกัดหมอกควัน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การไถกลบและผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทาง 
http://www.ryt9.com/s/nnd/2801505 / 20. พ ด .เซ็ น MOU
ปกครองใช้ฐานข้อมูล 'ราษฎร'พัฒนาให้บริการปชชวันที่ 22 มีนาคม 
2561  ท า ง  :  http://www.ryt9.com/ s/ nnd/ 2802171 /  
21. กรมพัฒนาที่ดินร่วมลงนามMOU กรมการปกครอง วันที่ 26 มี.ค.
2561 ทาง FB คนไทยหัวใจเกษตร / 
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 
Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว 
เลขานุการกรม 
 
ค าอธิบาย :  

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจาก
ความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วน
และตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบการประเมิน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ 

ร้อยละ - - 100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
 

ร้อยละ ......100........         √  
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
- ไม่มีประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ที่ต้องชี้แจง 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
(Innovation Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
                      - การปรับระดับพ้ืนที่นาด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นายอุดม    วิภาสไพสิฐ 
ผู้อ านวยการส านักวิศกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 
ค าอธิบาย :  

 การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในเบื่องต้น จะพิจารณา
ข้อเสนอของส่วนราชการที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม จึงจะพิจารณาในส่วนคุณภาพของนวัตกรรมต่อไป 

1. การแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นวัตกรรม ดังนี้ 
1.1 ข้อเสนอต้องมีลักษณะที่เป็นวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินการ และ      

การให้บริการอันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ           
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

1.2 ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องมี
ลักษณะที่มีผลการด าเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน 

1.3 ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น 
2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วน ของเนื้อหาและ

คุณภาพของนวัตกรรม 
2.1 ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่าง

น้อยหนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอด
รับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ทีแสดง
ถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

  
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
   - การปรับระดับพ้ืนที่นาด้วยเลเซอร์ (Laser 
Land Leveling) 

คะแนน - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

- ผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
   - การปรับระดับพ้ืนที่นาด้วยเลเซอร์ (Laser Land 
Leveling) 

 
85 คะแนน 

 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการปรบัระดับพื้นนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (Land Leveling) ในพื้นที่ 

1,018 ไร่ ที่บา้นสระโพนทอง ต าบลทุ่งหลวง บ้านโพนครกน้อย ต าบลสระคู่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
       บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานได้เปน็อย่างดี  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
       1. ระบบการปรับระดับพืน้นาเป็นระบบแบบแห้ง ถ้าพืน้ที่มีความชืน้มากเกินไปจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
       2. ระยะเวลาในการท างานต้องท างานในช่วงฤดูแล้งก่อนการท านาจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ 
และวางแผนการท างานให้เหมาะสม 

 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
1. ต้องมีการจัดการงบประมาณและด าเนนิการให้ทันก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 
2. ควรมีการส ารวจหรือสอบถามเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจเพ่ือหาความคุ้มค่าของโครงการ 

 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร 

 
 
 



 
ชื่อเรื่อง การปรับระดับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

2. วัตถุประสงค์ 

4. ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง 

4.1 ลดปริมาณน ้าที่ใช้ในการปลูกข้าวในนา 
4.2 ลดวัชพืชในแปลงนาเนื่องจากระดับน ้าสม่้าเสมอ 
4.3 เพ่ิมผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับระดับพื นที่นาได้อย่าง
รวดเร็ว แม่นย้ามากขึ น 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน ้าในแปลงนา 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต
     

3. การด าเนินการ 

3.1 ส้ารวจระดับแปลงนา เพ่ือหาระดับสูงต่้าของพื นที่ในแปลงนา 
ด้วย GNSS (RTK) 
3.2 ค้านวณระดับเฉลี่ยที่เหมาะสมทั งแปลงจากข้อมูลการส้ารวจ 
3.3 ปรับพื นที่นาด้วยรถไถพ่วงลากติดตั งด้วยชุดอุปกรณ์การปรับ
ผิวหน้าดิน (Scrapper) ที่ควบคุมด้วยระบบเลเซอร์ 
3.4 ตรวจสอบความสม่้าเสมอในพื นที่โดยใช้ GNSS (RTK) เพ่ือหา
ค่าระดับสูงต่้าหลังการปรับพื นที่ 
 

การปรับพื นที่นา เป็นหนึ่งในงานระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เป็น
การปรับระดับพื นที่นาให้เรียบเสมอทั่วทั งแปลง เป็นวิธีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของดินและน ้าให้ เหมาะสมกับการท้า
การเกษตร สามารถให้น ้าได้อย่างสม่้าเสมอและทั่วถึง ลด
ปัญหาการเกิดวัชพืชในนาข้าว การระบายน ้าสะดวก การให้
ปุ๋ยสม่้าเสมอกันทั่วทั งแปลง และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ได้อีกด้วย การปรับระดับพื นนาโดยทั่วไปจะท้าโดยระบบเปียก 
ต้องท้าทุกรอบการผลิต ไม่ใช่การปรับที่เนื อดิน ความแตกต่าง
ของระดับในแปลงนายังคงอยู่  เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีการที่มี
มาตรฐานของเครื่องมือ โดยจะใช้ความช้านาญของผู้ปฏิบัติ 
และการตรวจสอบด้วยสายตา (vision inspection) จึงเป็น
เพี ย งลั กษณ ะงานแบบ  Land smoothing หรือ  Rough 
grading เป็นการปรับพื นที่แบบหยาบเพ่ือไม่ให้เป็นหลุมหรือ
เป็นลอน จึงยังพบปัญหาการรักษาระดับน ้าในแปลงนา และ
หน้าดินเนื่องจากหน้าดินจะโดนเคลื่อนย้ายออกไปเป็นคันดิน  
 ในการปรับระดับผิวหน้าดิน (Land leveling) นั น
จะต้องมีการก้าหนดระดับอ้างอิงให้ได้ความลาดชันของพื นที่ที่
เหมาะสม (โดยปกติจะก้าหนดให้เป็น zero slope) เป็นการ
ย้ายดินจากจุดที่มีระดับสูงไปเติมในจุดที่ระดับต่้า โดยก้าหนด
ระดับเฉลี่ยทั งแปลง จึงต้องท้าการส้ารวจหาระดับเฉลี่ยทั ง
แปลงก่อน แล้วก้าหนดระดับเฉลี่ยที่ เหมาะสมของทั งแปลง 
แล้วท้าการปรับระดับโดยใช้ชุดอุปกรณ์การปรับผิวหน้าดิน
(scraper) ที่ควบคุมด้วยระบบเลเซอร์ก้าหนดระดับที่แม่นย้า 
ติดไว้ที่เครื่องจักรกลการเกษตร(รถไถ) หลังการปรับระดับที่ที่
นาแล้วจะต้องมีความแตกต่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

     ในการลงทุนปรับพื นที่นาด้วยเลเซอร์มีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ
1,300–1,700 บาท/ไร่ ประกอบด้วยการเตรียมดินก่อนปรับ
ประมาณ 1,100 – 1,400 บาท/ไร่ และการปรับพื นที่ประมาณ 
300 – 350 บาท/ไร่(ขึ นอยู่กับความช้านาญของผู้ขับรถและ
ขนาดของรถแทรกเตอร์) จากการเก็บข้อมูลพื นที่ที่ด้าเนินการ
แล้วมีผลลัพธ์ดังนี  
5.1 ระยะเวลาในการสูบน ้าเข้าแปลงนาลดลงโดยเฉลี่ยจาก 12 
ชั่วโมง/ครั ง เหลือ 7 ชั่วโมง/ครั ง (ลดลงร้อยละ 58) 
5.2 ลดการใช้น ้ามันในการสูบน ้าจาก 14 ลิตร/ครั ง เหลือ 11 
ลิตร/ครั ง 
5.3 เพ่ิมผลผลิตต่อไร่โดยมีผลผลิตเพ่ิมขึ น 132 กก./ไร ่      
เฉลี่ยร้อยละ 62 (ข้อมูลการผลิตปี 2560 เทียบกับปี 2559)  
      จากข้อมูลทั งต้นทุนและผลผลิตคิดเป็นผลตอบแทนต่อไร่
เพ่ิมขึ นร้อยละ 115 (เพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ยจาก 1,813 บาท/ไร่ เป็น 
3,906 บาท/ไร่) 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลนพื นที่โครงการที่ด้าเนินการ                                              ส้ารวจก่อนปรับระดับด้วย GNSS(RTK) 

   

ปรับผิวหน้าดิน                                                                     ปรับระดับแบบละเอียดด้วย Laser Land Leveling 

 

ส้ารวจหลังปรับระดับด้วย GNSS(RTK) 

 



                                        ต้นทนุการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารอ้งไหส้ิ่งบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์
                                   แปลงที่มีการปรบัพ้ืนที่โดยระบบเลเซอร ์ป ี2560 บา้นดอนสังข์ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด                                                                           

ปี 2559 ปี 2560 (LLL) ปี 2559 ปี 2560 (LLL) ปี 2559 ปี 2560 (LLL) ป ี2559 ป ี2560 (LLL)
1.ตน้ทุนผันแปร 2,793.00 2,841.30 2,740.50 2,705.85 2,583.00 2,047.50 2,705.50 2,531.55
1.1 ค่าแรงงาน 1,450.00 1,450.00 1,300.00 1,300.00 1,250.00 1,290.00 1,333.33 1,346.67
     การเตรยีมดนิ  600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
         -ไถดะ 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
         -ไถแปร 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
         -ไถหวา่น/ปัน่ดิน/วางคราด 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
     ปลกู 150.00 100.00 100.00 100.00 60.00 100.00 103.33 100.00
     ดแูลรกัษา 200.00 250.00 100.00 100.00 90.00 90.00 130.00 146.67
        - ใส่ปุย๋ 80.00 60.00 70.00 60.00 60.00 30.00 70.00 50.00
        - ฉดียาปราบศัตรูพชื/วชัพชื 70.00 60.00 60.00 50.00 40.00 0.00 56.67 36.67
        - ใหน้ ้า สูบน ้า 100.00 80.00 50.00 70.00 50.00 100.00 66.67 83.33
        - ปลูกซ่อม 100.00 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00
        - ตัดวชัพชื 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     เก็บเก่ียว 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.2 ค่าวสัดุ 1,210.00 1,256.00 1,310.00 1,277.00 1,210.00 660.00 1,243.33 1,064.33
    ค่าเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 600.00 600.00 600.00 600.00 580.00 160.00 593.33 453.33
    ค่าปุย๋ 550.00 586.00 650.00 627.00 600.00 500.00 600.00 571.00

    ค่าวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 
    (ยาปราปวชัพชื/โรคแมลง)

60.00 70.00 60.00 50.00 30.00 0.00 50.00 40.00

1.3 ค่าดอกเบีย้เงนิลงทุน 133.00 135.30 130.50 128.85 123.00 97.50 128.83 120.55
2.ตน้ทุนคงที่ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    ค่าเช่าทีดิ่น 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3.ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 3,793.00 3,841.30 3,740.50 3,705.85 3,583.00 3,047.50 3,705.50 3,531.55
4.ตน้ทุนรวมตอ่กิโลกรมั 22.71 10.11 13.08 11.33 19.16 9.23 18.32 10.23
5.ผลผลติตอ่ไร ่(กิโลกรมั) 167.00 380.00 286.00 327.00 187.00 330.00 213.33 345.67

6.ผลผลติทีเ่กษตรกรขายได ้ณ ไรน่า 
   (บาท/กิโลกรมั)

8.50 11.30 8.50 11.30 8.50 11.30 8.50 11.30

7.ผลตอบแทนตอ่ไร่ 1,419.50 4,294.00 2,431.00 3,695.10 1,589.50 3,729.00 1,813.33 3,906.03
8.ผลตอบแทนสทุธติอ่ไร่ -2,373.50 452.70 -1,309.50 -10.75 -1,993.50 681.50 -1,892.17 374.48
9.ผลตอบแทนสทุธติอ่กิโลกรมั -14.21 1.19 -4.58 -0.03 -10.66 2.07 -9.82 1.07

หมายเหตุ LLL คือ ได้มีการปรับพื นทีน่าโดยระบบเลเซอร์แล้ว
สรปุเบือ้งตน้ การปรับพื นนาทีโ่ดยระบบเลเซอร์ช่วยใหผ้ลผลิตเพิม่ขึ น 132.34 กก/ไร่

รายการ
นายโกวทิย์ นายที นางสายใจ เฉลีย่



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

   

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
(Innovation Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
ค าอธิบาย :  

 ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/ 
กิจกรรม รวมอย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน    
เป็นต้น 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละ 81.25   

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561)  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนโดยมีเรื่องที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. การประหยัดพลังงาน 
2. การลดกระดาษ 
3. การประหยัดงบประมาณ 
4. การใช้ระบบสารสนเทศ  (การพัฒนาโปรแกรม LDD Zoning) 
5.  การปราบปรามการทุจริต (การแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่

สืบสวนแล้วมีมูล) 
6. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ Database 

development of Organic farming) 
7. การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ดินการรับ – ส่งตัวอย่างดิน 
8. การจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) 
9. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e – Meeting 
10. โปรแกรมการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงิน 
11. ปรับปรุงระบบการประชุม VDO conference 
12. การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินออนไลน์ 
13. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
       ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญ มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        ในการด าเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงาน เนื่องจากลักษณะงานของกรมไม่เหมือนกรมอ่ืน เจ้าหน้าที่ต้องออก
ปฏิบัติงานและส ารวจในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานสูง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
      ควรปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน   
 

 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ การลดพลังงาน (สนพ :  เจ้าภาพ)
 - ไฟฟา้
 - น ้ามัน

5 การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจาก
ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10

สวพ.

๒ การลดกระดาษ 5 งบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษลด
รอบ 6 เดือน : ร้อยละ 5
รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 10 (สะสม)

กค.

๓ การประหยัดงบประมาณ 5 งบประมาณที่สามารถประหัดได้
รอบ 6 เดือน : ร้อยละ 2
รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 5 (สะสม)

กค.

๔ การใช้ระบบสารสนเทศ
 - การพฒันาโปรแกรม LDD Zoning

4 App แผนที่ทางเลือกพชืเศรษฐกิจ "LDD 
Zoning"
รอบ 6 เดือน จัดท้าคุณลักษณะของระบบ
และด้าเนินการพฒันาระบบ 
รอบ 12 เดือน ได้ระบบโปรแกรม LDD 
Zoning น้าไปเผยแพร่บน Web site กรม

ศทส.

๕ การปราบปรามการทุจริต
 - การแก้ไขข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือละ
เวน้การปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบสวนแล้วมี
ข้อมูล

3 แก้ไขข้อร้องเรียนฯ ได้ร้อยละ 100 กกจ.

๖ การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
 - การพฒันาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
(Database development of Organic 
farming)

2 App Organic กวจ.

๗ การพฒันาโปรแกรมวเิคราะห์ดินการรับ - ส่ง
ตัวอย่างดิน

4 ระบบ QR Code ในการรับส่ง ตัวอย่างดิน สวด.

๘ การจัดท้าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) 1 แผนที่ความเหมาะสมในการท้าเกษตรอินทรีย์ กวจ.
๙ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e - Meeting 5 ระบบ e - Meeting ศทส.

๑๐ โปรแกรมการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงิน 4 โปรแกรมการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงิน กค.
๑๑ ปรับปรุงระบบการประชุม 

VDO conference
5 ระบบ VDO Conference ศทส.

๑๒ การจัดท้าบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่กรมพฒันา
ที่ดินออนไลน์

4 ระบบการจัดท้าบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่กรม
พฒันาที่ดินออนไลน์

กกจ.

๑๓ พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูล
เกีย่วกับการตรวจสอบภายใน

4 โปรแกรมสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูล
เกีย่วกับการตรวจสอบภายใน

ตสน.

2 2 2 2 2 7 3 3 4 3 4 5

หมายถึงผลผลิต

เรื่องที่ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพ่ือกำรปฏริูปหวัหน้ำส่วนรำชกำร และหน่วยรำชกำรเชิงผลสัมฤทธิ ์วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่องที่ด ำเนินกำรตำม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐

รวมผลผลิตในแต่ละเดือน

แผนกำรพัฒนำประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนกรมพัฒนำที่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ล ำดับที่    เรื่องที่ด ำเนินกำร ประเภท
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔

ล าดับที่    เร่ืองทีด่ าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอยีดการด าเนินงาน
เร่ืองทีด่ าเนินการตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วดัเพือ่การปฏรูิปหวัหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์  วนัที ่๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จ านวน ๖ เร่ือง)

๑ การลดพลังงาน (ไฟฟา้และน้ ามัน) 
(สนพ. : เจา้ภาพ)

การลดพลังงานของหน่วยงานลดลง
เทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐

๒ การลดกระดาษ งบประมาณทีใ่ช้จดัซ้ือกระดาษลดลง 
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๕
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๑๐ (สะสม) ผลการประหยัดงบประมาณการจดัชื้อกระดาษประจ าเดือนกรกฏาคม(สะสม) 

  คิดเป็น  29.33 %

(๑) งบประมาณการจดัซ้ือกระดาษทีต้ั่งไว ้(ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)…....5,715,206.……(บาท)
(๒) งบประมาณการจดัซ้ือกระดาษทีต้ั่งไว ้(เดือนกนัยายน...)….…….702,155….............…..(บาท)
(๓) งบประมาณการจดัซ้ือกระดาษทีใ่ช้จริง (เดือนกนัยายน...)……….503,476.25….....……...(บาท)
(๔) งบประมาณการจดัซ้ือกระดาษทีป่ระหยัดได้ (เดือนกนัยายน...)…198,678.75…....……..(บาท)
(๕) งบประมาณการจดัซ้ือกระดาษทีป่ระหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.60 - ก.ย..61) ….1,672,294.55.........(บาท)

๓ การประหยัดงบประมาณ งบประมาณทีส่ามารถประหยัดได้
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๒
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๕ (สะสม)

ผลการประหยัดงบประมาณคิดเป็น 32.16 % (๑) งบประมาณทีจ่ะน ามาประหยัดได้* (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)…785,688,000.....………(บาท)
(ใหร้ะบุประเภทและจ านวนเงินงบประมาณของรายจา่ย/โครงการทีน่ ามาค านวณเป็นงบประมาณทีจ่ะน ามาประหยัดได้)
(๒) งบประมาณทีป่ระหยัดได้จริง (เดือนกนัยายน)……245,666,888...……..(บาท)
(ใหร้ะบุข้อมูลโครงการ/กจิกรรม/ประเภทรายจา่ย และจ านวนงบประมาณแต่ละรายการทีป่ระหยัดได้)
     - โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การอนุรักษดิ์นและน้ าปี 2561 กรมพฒันาทีดิ่น
       แผน              186 แหง่   785,688,000 บาท 
       ส านักงบประมาณดึงงบประมาณกลับตาม พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2561
       -งบตามแผน  3 แหง่     9,187,000 บาท
       - งบคงเหลือจากการยกเลิกการด าเนินงาน  7,847,000  บาท
    ยกเลิกด าเนินงาน  1 แหง่  4,853,000  บาท
    คงเหลืองบตามแผน  182  แหง่   763,801,000  บาท
    โอนจดัสรร                   182  แหง่   518,134,112   บาท            
(๓) งบประมาณทีป่ระหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60 -ก.ย.61)......245,666,888.............(บาท)
(ใหร้ะบุข้อมูลโครงการ/กจิกรรม/ประเภทรายจา่ย และจ านวนงบประมาณแต่ละรายการทีป่ระหยัดได้ โดยนับสะสม
ต้ังแต่เดือนตุลาคม)

๔ การใช้ระบบสารสนเทศ
 - การพฒันาโปรแกรม LDD Zoning

 -  จดัท าคุณลักษณะของระบบและ
ด าเนินการพฒันาระบบ  
    ได้ต้นแบบจ าลองระบบเพิม่
ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ที่
ส าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2 
(Prototype)(ณ ม.ีค.)
 - ได้ระบบโปรแกรม LDD Zoning 
น าไปเผยแพร่บน Web site กรม (ณ 
ม.ิย.)

ได้ระบบโปรแกรม LDD Zoning  เผยแพร่บน Web site กรมพฒันาทีดิ่น (๑) จดัท าคุณลักษณะของระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2
(๒) ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุ (ด้วยวธิ ีe-Bidding)
(๓) ส่งมอบงานงวดที ่1 คือ แผนด าเนินงานโครงการ (Project Plan) ของโครงการระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2
(๔) ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้องการของระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที่
 2
(๕) จดัท าต้นแบบจ าลองระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2 (Prototype)
(๖) น าเสนอต้นแบบจ าลองระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2
(๗) ปรับปรุงแกไ้ขต้นแบบจ าลองระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที ่2
(8) จดัท าระบบโปรแกรม LDD Zoning 
(9)  เผยแพร่บน Web site กรมพฒันาทีดิ่น

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของกรม………พัฒนาที่ดิน………………… (ประจ าเดือน …กันยายน  พ.ศ. 2561.....)

รายงานผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th



ล าดับที่    เร่ืองทีด่ าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอยีดการด าเนินงาน
๕ การปราบปรามการทุจริต

 - การแกไ้ขข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือละเวน้
การปฏบิัติหน้าทีโ่ดยมิชอบทีสื่บสวนแล้วมีข้อมูล

แกไ้ขข้อร้องเรียนฯ ได้ร้อยละ 100
 (ณ ม.ีค. / ก.ย.)

แกไ้ขข้อร้องเรียนฯ ได้ร้อยละ 100
โดยมีเร่ืองร้องเรียนการทุจริตหรือละเวน้การปฏบิัติหน้าทีโ่ดยมิชอบทีสื่บสวนแล้ว

มีมูล จ านวน 2 เร่ือง และได้ด าเนินการแกไ้ข จ านวน 2 เร่ือง

กรมฯ ด าเนินการแกไ้ขข้อร้องเรียนทีสื่บสวนแล้วมีมูล โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง

๖ การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
 - การพฒันาฐานข้อมูลเกษตรอนิทรีย์ (Database
 development of Organic farming)

Organic Agri-Map Application 
 (ณ ม.ีค.)

ผลการด าเนินงานพฒันาฐานข้อมูลเกษตรอนิทรีย์จากเกษตรกรจ านวน 2,329 
ราย 
แบ่งเป็นเกษตรกรทีผ่่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ PGS จ านวน 152 ราย
เกษตรกรทีอ่ยู่ในระยะปรับเปล่ียน จ านวน 315 ราย เกษตรกรทีเ่ร่ิมเข้าโครงการ
จ านวน 1,606 ราย และเกษตรกรทีผ่่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์อืน่ 
จ านวน 237 ราย และอืน่ๆ อกีจ านวน 19 ราย นัน้ สามารถน าเสนอข้อมูล
เกษตรอนิทรีย์ของประเทศไทยผ่านแอพพลิเคชั่น Organic Agri-Map 
Application 
ทีช่่วยเพิม่ความสะดวกในการค้นหา น าทางและเพิม่ช่องทางการตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์ได้

1. วางแผนส ารวจข้อมูล และก าหนดจดุส ารวจครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
2. ส ารวจข้อมูลการท าเกษตรอนิทรีย์ ทัง้ด้านผลผลิต รายได้ และต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรระดับครัวเรือน
3. รวบรวม ข้อมูลเกษตรอนิทรีย์ จากหน่วยงานบูรณาการ เช่น กรมวชิาเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว ์ส านักงาน
การปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ เป็นต้น
4. จดัท าระบบฐานข้อมูลเกษตรอนิทรีย์ของประเทศไทย
5. น าเสนอระบบฐานข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ทีส่ามารถน าทางใหผู้้บริโภคเดินทางไปพบเกษตรกรผู้ผลิตได้
6. เพิม่ช่องทางการตลาด สามารถซ้ือขายสินค้าเกษตรอนิทรีย์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ภายใน 4 ขั้นตอน 

เร่ืองทีด่ าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วนัที ่๑ ส.ค. ๒๕๖๐  (จ านวน ๖ เร่ือง)
๗ การพฒันาโปรแกรมวเิคราะหดิ์นการรับ - ส่ง

ตัวอย่างดิน
ระบบ QR Code ในการรับส่ง ตัวอย่าง
ดิน (ณ พ.ค.)

ได้ระบบ QR Code ใช้ในการรับ - ส่ง ตัวอย่างดิน
โดยผลการด าเนินงานระบบ QR Code ใช้ในการระบุตัวอย่าง สามารถตรวจสอบ

สถานะของตัวอย่างได้ ส าหรับผู้รับบริการจะสามารถตรวจสอบผ่านทางอเีมล
หรือผ่านทางเวบ็ไซต์ได้

1. ก าหนดสถานะของการวเิคราะหเ์พือ่ใช้ในการตรวจสอบตัวอย่าง
2. ใช้ QR Code แทนเลขทีรั่บ หรือเลขปฏบิัติการในการค้นหา หรือตรวจสอบสถานะ
3. ใช้ระบบ QR Code รองรับการใช้งานบนอปุกรณ์ส่ือสาร

๘ การจดัท าเขตเกษตรอนิทรีย์ (Organic Zoning) แผนทีค่วามเหมาะสมในการท า
เกษตรอนิทรีย์ (ณ ม.ิย.)

ได้แผนทีค่วามเหมาะสมในการท าเกษตรอนิทรีย์ (Organic Agriculture Zone in
Thailand ) จากพืน้ทีท่ัง้หมด 320,696,887 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการ
ท าเกษตรอนิทรีย์มากทีสุ่ด จ านวน 5,376,263.06 ไร่ พืน้ทีเ่หมาะสมปานกลาง 
จ านวน 26,828,755.69 ไร่ พืน้ทีเ่หมาะสมน้อยจ านวน 106,275,822.91 ไร่

และพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม จ านวน 39,198,346.34 ไร่

1. รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และข้อมูลทางสถิติ จาก 26 ฐานข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูลการท าเกษตรอนิทรีย์ในแต่ละจงัหวดั
3. ส ารวจข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกจิของบ้านเรือน
4. ส ารวจและเกบ็ตัวอย่างดิน
5. พจิารณาข้อก าหนดในการท าเกษตรอนิทรีย์และน าผลการศึกษามาสังเคราะห์
6. ศึกษาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวเิคราะหแ์บบหลายล าดับชั้นร่วมกบัวธิกีารวเิคราะหก์ารเลือก
     พืน้ทีโ่ดยใช้ค่าดัชนีความเหมาะสมของพืน้ที่

๙ ระบบการประชุมอเิล็กทรอนิกส์  e-Meeting ระบบ e-Meeting (ณ เม.ย.) จดัท าระบบ e-Meeting ส าหรับกอง/ส านัก ใช้ในการประชุม
ผ่านระบบเครือข่าย internet เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของส่วนราชการ

และลดปริมาณการใช้กระดาษ

1. ปรับปรุงระบบ e-Meeting
2. ฝึกอบรมระบบการใช้งานระบบ e-Meeting
3. ประกาศใช้ระบบ e-Meeting

๑๐ โปรแกรมการควบคุมระบบการเบิกจา่ยเงิน โปรแกรมการควบคุมระบบการเบิก
จา่ยเงิน (ณ ก.ค.)

ติดต้ังและลงโปรแกรมการควบคุมระบบการเบิกจา่ยเงิน
1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
2. ลงโปรแกรมการควบคุมการใช้จา่ยเงินงบประมาณ
3. น าเข้าข้อมูล เงินงบประมาณ รหสังบประมาณ รหสักจิกรรมหลัก รหสักจิกรรมย่อย
4. หน่วยงานส่งหลักการมาตัดเงิน
5. ประมวลผลทางด้านการเงิน การคลัง และพสัดุ
6. น าเข้าข้อมูลเพือ่ใส่น้ าหนักในงานและประมวลผลในการจดัท าต้นทุนผลผลิต
7. รวบรวมข้อมูล เพือ่ใช้ในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ

๑๑ ปรับปรุงระบบการประชุม 
VDO conference

ระบบ VDO Conference (ณ  ส.ค.) ติดต้ังระบบ VDO Conference ประจ าหอ้งประชุม 2/2 1. ติดต้ังระบบ VDO Conference
2. ทดสอบระบบ VDO Conference
3. ใหบ้ริการระบบ VDO Conference การประชุมทางไกลระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาค ลดพลังงาน
และค่าใช้จา่ยในการเดินทาง



ล าดับที่    เร่ืองทีด่ าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอยีดการด าเนินงาน
๑๒ การจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่น

ออนไลน์
ระบบการจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่
กรมพฒันาทีดิ่นออนไลน์ (ณ ส.ค.)

ติดต้ังระบบการจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่นออนไลน์ 1. ติดต้ังไอคอนส าหรับจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่นออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์
     http://www1.ldd.go.th/WEB_PSD/default.html
2. ทดสอบจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่นออนไลน์ ช่วงเดือน ม .ค. - ก.พ. 2561
3. เปิดใหใ้ช้บริการจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีดิ่นออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
     ต้ังแต่เดือน ม.ีค. 2561 เป็นต้นไป

๑๓ พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจดัเกบ็ข้อมูล
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

โปรแกรมสารสนเทศด้านการจดัเกบ็
ข้อมูลเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน (ณ 
ก.ย.)

พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจดัเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 1. ติดต้ังระบบสารสนเทศด้านการจดัเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
2. ทดสอบสอบระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน
3. เปิดใช้ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

        หมายเหต๑ุ) งบประมาณที่จะน ามาประหยดัได้ (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  หมายถงึ งบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน และงบรายจ่ายอืน่ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอืน่ๆที่ส่วนราชการเห็นวา่จะสามารถน ามาประหยดังบประมาณได้ 
๒) ส่วนราชการจะต้องรายงานการพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิัติงานมายงัส านักงาน ก .พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน



 เดอืน/ป ี

กอง/ส ำนัก แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,540.00 21,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส านักงานเลขานุการกรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,450.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
กองคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00  0.00 0.00
กองแผนงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 93,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,625.00 93,625.00 0.00 0.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00
9,200.00 0.00

0.00 0.00
0.00 6,900.00 0.00 0.00

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 0.00 0.00
42,630.00

0.00
0.00

0.00
25,000.00 10,350.00

0.00 0.00
31,800.00 0.00 0.00 26,250.00

กองวิจัยและพฒันาการจัดการที่ดิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 0.00 26,000.00 3,900.00 26,000.00 13,200.00 30,000.00  -- 26,000.00 0.00
ส านักวิศวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,850.00 0.00 0.00
ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,040.00 0.00 0.00 17,550.00 0.00 0.00 14,040.00 17,550.00 0.00
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2,760.00 0.00 2,520.00 0.00 17,430.00 0.00 1,920.00 0.00 9,900.00 0.00 30,125.00 31,046.00 2,400.00 0.00
กองเทคโนโลยีวีวภาพทางดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 22,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 45,050.00 24,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 15,010.00 0.00 0.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 1 9,060.00 7,950.00 11,605.00 8,190.00 30,585.00 0.00 28,480.00 17,381.00 29,120.00 17,477.00 20,950.00 19,588.00 23,120.00 12,868.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 2 32,310.00 23,080.00 20,555.00 9,230.00 30,720.00 1,800.00 21,541.00 20,625.25 33,208.00 15,735.00 23,710.00 21,510.00 6,675.00 3,805.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 3 18,450.00 13,900.00 28,120.00 22,395.00 26,950.00 0.00 29,075.00 20,025.00 14,475.00 26,702.00 15,430.00 16,505.00 22,180.00 14,635.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 4 42,525.00 14,600.00 46,425.00 24,690.00 47,675.00 33,825.00 36,925.00 32,150.00 35,925.00 27,725.00 34,835.00 28,920.00 32,775.00 39,600.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 5 25,963.00 21,684.00 41,384.00 39,545.00 36,226.00 25,749.00 29,450.00 32,163.00 39,861.00 27,587.00 40,041.00 23,791.00 41,351.00 26,431.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 6 60,255.00 49,590.00 60,255.00 12,240.00 19,030.00 0.00 28,455.00 22,990.00 16,430.00 24,130.00 22,380.00 15,806.00 22,445.00 24,628.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 7 20,200.00 4,150.00 21,600.00 13,325.00 27,150.00 5,625.00 30,200.00 21,700.00 25,750.00 40,980.00 66,500.00 16,680.00 25,750.00 19,935.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 8 11,745.00 5,170.00 17,590.00 6,695.00 14,740.00 6,169.00 17,590.00 13,765.00 13,390.00 13,160.00 24,175.00 17,650.00 14,445.00 10,434.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 9 15,629.00 6,600.00 15,869.00 14,257.00 30,954.00 9,550.00 28,879.00 15,500.00 32,254.00 28,250.00 38,129.00 28,500.00 20,629.00 11,400.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 10 12,625.00 8,595.00 19,535.00 14,385.00 20,260.00 15,185.00 19,960.00 14,895.00 11,545.00 14,550.00 25,680.00 22,874.00 12,145.00 14,415.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 11 23,930.00 15,145.00 35,485.00 28,584.00 21,060.00 23,988.00 23,370.00 17,343.00 37,160.00 24,313.00 16,405.00 15,159.00 20,435.00 19,649.00
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 12 0.00 0.00 29,490.00 19,750.00 33,000.00 0.00 52,200.00 32,450.00 3,828.00 6,250.00 24,825.00 16,750.00 20,500.00 18,500.00

รวม 275,452.00 170,464.00 413,063.00 213,286.00 592,855.00 160,101.00 517,085.00 319,423.25 346,396.00 280,059.00 809,510.00 486,204.00 308,400.00 242,550.00

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรจัดซ้ือกระดำษ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงำน...กอง/ส ำนัก ส ำนักงำนพัฒนำที่ดนิเขต 1 - 12

ตลุำคม 2560 พฤศจิกำยน 2560 ธันวำคม 2560 มกรำคม 2561 กุมภำพันธ์ 2561 มนีำคม 2560 เมษำยน 2561



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 5,280.00 27,500.00 5,280.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23,540.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.00 47,080.00 43,736.00

26,450.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 80,500.00 69,000.00
0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 92,000.00 69,000.00
0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 152,475.00 0.00 210,000.00 0.00 420,000.00 166,475.00
0.00 0.00 93,625.00 93,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,625.00 0.00 374,500.00 187,250.00

0.00 0.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00 18,400.00 9,775.00

0.00 5,750.00 0.00 0.00 13,500.00 8,750.00 0.00 20,700.00 0.00 30,000.00 112,930.00 101,800.00
30,000.00 10,400.00 26,000.00 0.00 26,000.00 6,250.00 30,000.00 0.00 26,000.00 66,750.00 296,000.00 100,500.00

0.00 0.00 0.00 58,850.00 58,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,700.00 117,700.00
0.00 0.00 17,550.00 14,040.00 0.00 17,550.00 11,700.00 0.00 0.00 87,750.00 53,820.00

17,430.00 0.00 1,200.00 20,483.50 21,750.00 6,600.00 18,540.00 31,405.00 10,690.00 36,167.25 136,665.00 125,701.75
0.00 0.00 22,350.00 22,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,990.00 44,700.00 83,340.00
0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00 28,750.00 0.00 18,457.50 65,750.00 8,880.00 169,850.00 95,267.50

21,970.00 22,349.00 18,745.00 8,000.00 19,700.00 21,341.00 26,250.00 27,045.00 10,665.00 12,384.00 250,250.00 174,573.00
48,252.00 12,650.50 29,420.00 38,932.50 18,770.00 17,933.60 8,699.00 16,178.60 7,515.00 15,745.00 281,375.00 197,225.45
17,980.00 20,950.00 13,780.00 19,905.00 33,180.00 9,930.00 13,780.00 22,800.00 12,390.00 16,175.00 245,790.00 203,922.00
35,925.00 30,295.00 34,835.00 25,815.00 41,725.00 33,115.00 39,885.00 46,045.00 45,375.00 33,855.00 474,830.00 370,635.00
38,381.00 23,186.00 37,380.00 32,445.00 34,435.00 31,360.00 29,895.00 32,650.00 29,475.00 24,050.00 423,842.00 340,641.00
17,830.00 22,655.00 32,555.00 23,186.00 26,040.00 21,328.00 21,425.00 21,910.00 7,490.00 26,949.00 334,590.00 265,412.00
19,500.00 18,040.00 38,000.00 14,905.00 24,200.00 9,725.00 20,200.00 26,470.00 20,200.00 25,665.00 339,250.00 217,200.00
16,440.00 14,120.00 12,890.00 7,580.00 14,240.00 13,850.00 21,790.00 16,080.00 11,190.00 15,125.00 190,225.00 139,798.00
22,879.00 16,100.00 40,329.00 35,217.25 32,779.00 27,500.00 22,879.00 20,600.00 27,379.00 31,150.00 328,588.00 244,624.25
11,660.00 16,165.00 23,455.00 19,290.00 15,326.00 21,190.00 19,091.00 14,800.00 17,846.00 23,025.00 209,128.00 199,369.00
30,895.00 13,759.00 20,930.00 28,251.00 24,960.00 14,240.00 28,540.00 17,857.00 21,125.00 19,561.00 304,295.00 237,849.00
20,350.00 18,925.00 35,975.00 30,335.00 58,960.00 35,750.00 10,500.00 18,457.50 23,840.00 25,850.00 313,468.00 223,017.50

375,942.00 245,344.50 563,369.00 494,360.25 487,955.00 541,937.60 329,024.00 385,705.60 702,155.00 503,476.25 5,721,206.00 4,042,911.45 รอ้ยละ 29.33

รอ้ยละกำรจัดซ้ือกระดำษ
สิงหำคม 2561 กันยำยน 2561

แผน จ ำนวนเงนิ(บำท) ผล จ ำนวนเงนิ (บำท)

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรจัดซ้ือกระดำษ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงำน...กอง/ส ำนัก ส ำนักงำนพัฒนำที่ดนิเขต 1 - 12

พฤษภำคม 2560 มถุินำยน 2561 กรกฎำคม 2561



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

   

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Potential Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา                                     นางกัญญาภัค   ทองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ค าอธิบาย :  

 เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้  
1. วงเงินงบประมาณสูงสุด  
2. โครงการมีความหลาหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ  
3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาลส าคัญ/นโยบายเร่งด่วน การ

ปฏิรูปประเทศ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
4. งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
การจัดท าและด าเนินการตามแผนการชับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ

ส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการชับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ร้อยละ 98.46)
ผลงาน 98.09 

ผลเบิกจ่าย 98.82 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้หน่วยงาน

ภายในกรมฯ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
เป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมฯ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
ดังนี้ 

1. จัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ  20 ปี และ 5 ระดับกรมฯ และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี  
    พ.ศ.2561 เพ่ือให้หน่วยงานภายในกรมฯ ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารกรมฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการระยะ 20 ปี และ 5 ปี      

ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์  

2. หน่วยงานภายในกรมฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
      ไม่มี 

 

หลกัฐานอ้างอิง :   
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 
2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 ใน

ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB Ev-Mis))  
   3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 

 



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลผลิต ร้อยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

๑ คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ งบด ำเนินงำน
0700827003000000

76.3425 รำย เกษตรกรได้รับกำร
ส่งเสริมและบริกำรด้ำน
กำรพัฒนำทีดิ่น 
630,000 รำย

เกษตรกรได้รับกำร
ส่งเสริมและบริกำรด้ำน
กำรพัฒนำทีดิ่น 
631,535 รำย

100.00 73.0000 75.1371 100.00

๒ แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริม
กำรวจิัยและนวตักรรม

งบลงทุน 
0700817038120001-4
งบด ำเนินงำน
0700817034000000
0700817035000000
0700817036000000
0700817037000000
0700817038000000

49.9950 เร่ือง งำนวจิัยได้รับกำรพัฒนำ 
80 เร่ือง

งำนวจิัยได้รับกำรพัฒนำ 
80 เร่ือง

100.00 46.0000 48.157 100.00

๓ พัฒนำแหล่งน  ำเพือ่กำร
อนุรักษ์ดินและน  ำ

งบลงทุน
0700845018410001-
0700845018410186
งบด ำเนินงำน
0700845018000000

818.4596 แห่ง แหล่งน  ำเพือ่อนุรักษ์ดิน
และน  ำได้รับกำรก่อสร้ำง 
186 แห่ง

แหล่งน  ำเพือ่อนุรักษ์ดิน
และน  ำได้รับกำรก่อสร้ำง 
159 แห่ง

85.48 600.0000 614.7152 100.00

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหัสงบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

 แบบฟอร์ม รายงานตวัชีว้ัดที่ ๕.๑ การด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ(รอบที่ ๒)

รอบที่ ๒

ผลผลิต เบกิจ่าย

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๔

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลผลิต ร้อยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหัสงบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๒

ผลผลิต เบกิจ่าย

๔ กำรก่อสร้ำงแหล่งน  ำในไร่
นำนอกเขตชลประทำน

งบลงทุน
0700845014410001-
0700845014410569
งบด ำเนินงำน
0700845014000000

804.6000 แห่ง แหล่งน  ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนได้รับกำร
ก่อสร้ำง 45,000 แห่ง

แหล่งน  ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนได้รับกำร
ก่อสร้ำง 42,945 แห่ง

95.43 700.0000 768.2208 100.00

๕ ฟืน้ฟูและป้องกันกำรชะ
ล้ำงพังทลำยของดิน

งบลงทุน
0700827004410000
งบด ำเนินงำน
0700827004000000
งบรำยจ่ำยอื่น
0700827004700003

778.9072 ไร่ พื นทีก่ำรเกษตรได้รับกำร
อนุรักษ์ 1,024,30 ไร่

พื นทีก่ำรเกษตรได้รับกำร
อนุรักษ์ 1,042,707.50
ไร่

100.00 770.0000 763.721 99.18

๖ ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์
ลดกำรใช้สำรเคมีทำง
กำรเกษตร

งบด ำเนินงำน
0700827004000000
งบรำยจ่ำยอื่น
0700827004700003

432.9151 ไร่ พื นทีก่ำรเกษตรได้รับกำร
ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์
ลดกำรใช้สำรเคมี 
1,000,000 ไร่

พื นทีก่ำรเกษตรได้รับกำร
ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์
ลดกำรใช้สำรเคมี 
1,000,000ไร่

100.00 420.0000 421.6174 100.00

๗ ปรับปรุงคุณภำพดิน งบลงทุน
0700827004110000,
0700827004120000
งบด ำเนินงำน
0700827004000000

324.7503 ไร่ พื นทีท่ำงกำรเกษตรได้รับ
กำรปรับปรุงคุณภำพดิน 
175,000 ไร่

พื นทีท่ำงกำรเกษตรได้รับ
กำรปรับปรุงคุณภำพดิน 
179,900 ไร่

100.00 324.0000 317.6737 98.05



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลผลิต ร้อยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหัสงบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๒

ผลผลิต เบกิจ่าย

๘ กำรพัฒนำหมอดินอำสำ
และหมอดินน้อย

งบด ำเนินงำน
0700827003000000

73.9154 รำย หมอดินอำสำได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำทีดิ่น 75,717
 รำย

หมอดินอำสำได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำทีดิ่น 8,847 
รำย

100.00 73.0000 73.9114 100.00

๙ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่น

งบด ำเนินงำน
0700827003000000

15.4000 ศูนย์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่นได้รับ
กำรพัฒนำ 800 ศูนย์ 
(ศูนย์ใหม่)

ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่นได้รับ
กำรพัฒนำ 800 ศูนย์ 
(ศูนย์ใหม่)

100.00 15.0000 13.9963 93.31

๑๐ ปรับปรุงระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

งบลงทุน
0700827005110001-
0700827005110003
งบด ำเนินงำน
0700827005000000

25.4300 ระบบ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ได้รับกำรปรับปรุงและ
พัฒนำ 1 ระบบ

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ได้รับกำรปรับปรุงและ
พัฒนำ 1 ระบบ

100.00 25.0000 24.4045 97.62

98.09 98.82ผลเบกิจ่าย (GFMIS)เฉลี่ยผลผลิต



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

   

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Potential Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  5.2 การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
ค าอธิบาย :  
     การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ( Organization Transformation Plan) ประกอบด้วย 

1. บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงกับนโยบายที่ส าคัญของ
ประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวิเคราะห์
ขีดความสามารถของกระทรวงในการเตรียมความพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
และภารกิจของกระทรวงในอนาคต  

2. บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้
หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั้งในส่วนโครงสร้างหน่วยงานที่มีความกระชับคล่องตัว การปรับเปลี่ยน
กฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิตอลในอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้
รองรับกับการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบการท างานใหม่ของหน่วยงาน 

3. ภาคผนวก เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอ านาจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายใน วันที่ 12 เม.ย. 2561 
จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การที่ได้รับการปรับปรุง
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

              

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รอบ 2  (30 กันยายน 2561) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

จัดส่งแผนการปฏิรูป
องค์การที่ได้รับการ

ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใวัน
ที่ 26 ตุลาคม 2561 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
1. จัดท าข้อมูลข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลัง ที่จะรองรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
และข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี ในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. น าเสนอข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การของกรมต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

3. ปรับปรุงข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. คณะท างานจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้ข้อมูลและจัดท าข้อเสนอการปรับเปลี่ยนของกรม
พัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามกรอบแนวทางของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

2. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   - 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังของกรมพัฒนาที่ดิน 
2. ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  
3. ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 
 
 


