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ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผน และกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่
เหมาะสมเพื่อการผลิต การอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงฟื้นฟู
ทรัพยากรที่ดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยในการเพิ่มผลผลิต 
และเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
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สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ต้องดําเนินงานพัฒนาท่ีดินตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลดี อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล



คํานําคํานํา

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งกําเนิดของธาตุอาหารหลักท่ีจําเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและดํารงชีวิตของพืช  ซ่ึงก็เป็นต้นทางการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะกลายมาเป็นปัจจัยส่ีที่จําเป็นสําหรับมนุษย์  ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินจึงถือได้ว่า เป็นพื้นฐานการผลิตของภาคเกษตรกรรม

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนา
ที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ การส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา 
การปรับปรุงบํารุงดิน การใช้ทรัพยากรดินให้ถูกต้องตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้ทรัพยากรดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ยั่งยืนตลอดไป โดยมีพื้นที่
ดําเนินการ 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย และอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ 
2553 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ได้ดําเนินการสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ํา มุ่งเน้นให้เกษตรกรพึ่งตนเอง เพื่อให้
สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านทางเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาที่ดิน และหมอดิน
อาสา

ผลการดําเนินงานสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 
นี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่นในการดําเนินงานตามภารกิจ ของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตลอดจนหมอดินอาสา เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง 
โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่ดินของเกษตรกรไทยให้อุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายพิทักษ์  อินทะพันธ์)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  88 เป็น 1 ใน 12 ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตของกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้
การทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินและการให้บริการเกษตรกรมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับงานของกรมพัฒนาที่ดินที่มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
และการให้บริการที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยมีที่ตั้งสํานักงานอยู่ที่ เลขที่ 281/55 หมู่ 5 ตําบลหัวรอ 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมีพื้นที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินใน 5 จังหวัด คือ 
พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และเลย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 29.668 ล้านไร่

อาณาเขตตดิต่ออาณาเขตตดิต่อ

ทิศเหนือทิศเหนือ จังหวัดแพร่  น่าน และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย-
ประชาชนลาว

ทิศใต้ทิศใต้ จังหวัดนครสวรรค์ และลพบุรี
ทิศตะวันออกทิศตะวันออก จังหวัดหนองคาย อุดรธานี 

หนองบัวลําภู ขอนแกน่ และ 
 ชัยภูมิ

ทิศตะวันตกทิศตะวันตก จังหวัดสุโขทัย และ
กําแพงเพชร
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สภาพพืน้ที่สภาพพืน้ที่
พื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 8 แบ่งออกได้ 3 ประเภทตามลักษณะ
ภูมิประเทศ ดงันี้

1. พื้นที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 6,601,631 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่นี้อยู่
บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําต่างๆ ไปจนถึงพื้นที่ดอน พื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากน้ําในแม่น้ํา
ก่อให้เกิดน้ําไหลหลากและน้ําท่วมขังในฤดูฝน

2. พื้นที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 11,323,240 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.17 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่
ที่อยู่ในระดับสูงกว่าบริเวณพื้นที่ราบ

3. พื้นที่สูง มีเนื้อที่ประมาณ 11,743,139  ไร่ คิดเป็น  ร้อยละ 39.58 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่
บริเวณเนินเขาและภูเขา มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

แม่น้าํและลาํน้ําสาํคัญแม่น้าํและลาํน้ําสาํคัญ
แม่น้ําและลําน้ําสําคัญที่พบกระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้แก่

1.  แม่น้ําโขง ไหลจากประเทศจีนผ่านจังหวัดเลย
2.  แม่น้ําน่าน ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ ์พิษณุโลก  และพิจิตร
3.  แม่น้ํายม ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร
4.  แม่น้ําแควน้อย ไหลผ่านอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
5.  แม่น้ําป่าสัก ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
6.  แม่น้ําเข็กและแม่น้ําวังทอง ไหลผ่านอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก  
7.  แม่น้ําเลย ไหลผ่านจังหวัดเลย 
8.  แม่น้ําเหือง ไหลผ่านอําเภอด่านซ้าย และอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
9.  แม่น้ําพิจิตร ไหลผ่านอําเภอเมือง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
10. ลําน้ําปาด ไหลผ่านอําเภอฟากท่า และอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
11. ลําน้ําคาบ ไหลผ่านอําเภอภูเรือ และอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
12. ลําน้ําหมาน ไหลผ่านอําเภอเมือง จังหวัดเลย
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ภูมอิากาศภูมอิากาศ
ภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อยู่ในภูมิอากาศแบบฝนเมือง

ร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah Aw) ตามระบบ Koppen คือมีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว ซึ่งมี
ความแตกต่างกันระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอย่างเห็นได้ชัด โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 

ลักษณะภูมิอากาศทีก่ล่าวนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.04 องศาเซลเซียส และต่ําสุด 18.92 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน
โดยเฉลี่ย 1,261.32 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพทัธ์เฉลี่ย 71.64 เปอร์เซ็นต์

การใช้ประโยชนท์ี่ดินการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
การใช้ประโยชน์ทีด่ินในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 8 สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1.  ทํานาปลูกข้าว เนื้อที่ประมาณ 7,511,940 ไร่ หรือ 25.32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบ มี
บางส่วนในพื้นที่ดอน และพื้นที่ราบเชิงเขาที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอในช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดู
แล้งสามารถใช้ปลูกพืชไร่และพืชผักบางชนิดได้

2. ปลูกผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น เนื้อที่ประมาณ 11,140,337 ไร่ หรือ 37.55 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ดอนและอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก

3. ป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 10,357,102 ไร่ หรือ 34.91 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณเนินเขา
และภูเขาสูงที่ควรสงวนรักษาไว้เป็นป่าไม้ แหล่งต้นน้ําลําธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

4. อื่นๆ ได้แก่ แหล่งน้ํา ถนน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อาคารพาณิชย์ โรงงาน ฯลฯ เนื้อที่
ประมาณ 658,629 ไร่ หรือ 2.22 เปอร์เซ็นต์ 
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โครงสรา้งองค์กรโครงสรา้งองค์กร

นายนายเมธินเมธิน    ศิศิรวิงศ์รวิงศ์
ผอผอ..ส่วนสารสนเทศส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายประศาสน์นายประศาสน์    สุทธารักษ์สุทธารักษ์
ผอผอ..สถานีสถานีพัฒนาที่ดินอตุรดิตถ์พัฒนาที่ดินอตุรดิตถ์

นางสาววาสนานางสาววาสนา    ศิริพรทุมศิริพรทุม
รักษาการในตําแหน่งรักษาการในตําแหน่ง  ผอผอ..ส่วนวิเคราะห์ส่วนวิเคราะห์ดินดิน

นายสมชายนายสมชาย    กิตติกิตติชานนัท์ชานนัท์
ผอผอ..สถานีสถานีพัฒนาที่ดินเลยพัฒนาที่ดินเลย

นายมนตรีนายมนตรี  ฟัน่เพ็งฟัน่เพ็ง
หัวหน้าฝ่ายสํารวจเพื่อทําแผนที่หัวหน้าฝ่ายสํารวจเพื่อทําแผนที่

นายปราโมทย์นายปราโมทย์    ยาใจยาใจ
ผอผอ..สถานีสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์พัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์

นายสุนทรนายสุนทร  รชัฎาวงษ์รชัฎาวงษ์
ผอผอ..ส่วนวางส่วนวางแผนการใช้ที่ดินแผนการใช้ที่ดิน

นางสาวรัตนานางสาวรัตนา    วิภาศรีนิมิตวิภาศรีนิมิต
ผอผอ..สถานีสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรพัฒนาที่ดินพิจิตร

นายรุ่งนายรุ่ง    บญุพาเกิดบญุพาเกิด
ผอผอ..สถานีสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

นายเมธินนายเมธิน    ศิรวิงศ์ศิรวิงศ์
ผอผอ..ส่วนวิชาการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสถาพรนางสถาพร  เตียวตระกูลเตียวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพิทักษ์นายพิทักษ์  อินทะพันธ์อินทะพันธ์
ผู้อาํนวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขตผู้อาํนวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  88
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ข้าราชการ (ระดับ)

อํานวยการ

อส.
รวม

1 1

4

7

6

5

3

10

8

10

9

9

721

วิชาการ ทั่วไปหน่วยงาน

อต. ชช. ชพ.

1

1

1

1

1

1

1

7

ชก. ชก./ชพ. ปก./ชก. ปก./ชก./ชพ. อว. ชง. ปง./ชง.

1

1

1

2

2

2

4

1

3

2

4

4

3

1

13 12

4

5

2

1

4

3

1

3

2

3

21

2

3

3

16

ลจ. พร.

สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต

ฝ่ายบริหารทั่วไป 6 5

สว่นวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดิน 2 2

สว่นวางแผนการใช้ที่ดิน 3 2

ฝ่ายสาํรวจเพื่อทําแผนที่ 1 1

สว่นวิเคราะห์ดิน 2 1

สถานพีฒันาที่ดินพิษณโุลก 11 8

สถานพีฒันาที่ดินพิจิตร 4 11

สถานพีฒันาที่ดินเพชรบูรณ์ 5 8

สถานพีฒันาที่ดินเลย 8 13

สถานพีฒันาที่ดินอุตรดิตถ์ 7 7

รวม 49 58

อัตรากําลังอัตรากําลัง  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 8
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป
งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ

งานแผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จัดทําทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต

ส่วนวิชาการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดนิ

ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ การจัดอบรม เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ

ผลิต ทดสอบ และควบคมุคุณภาพพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาทีด่ิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  88
ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 

ศึกษา วิจัย และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที ่

สํารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาที่ดนิในไร่นา 

ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ํา ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส่วนวางส่วนวางแผนการใช้ที่ดินแผนการใช้ที่ดิน
สํารวจจําแนกดนิอย่างละเอียด

สํารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

ร่วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรระดับตําบล
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ส่วนวิเคราะห์ส่วนวิเคราะห์ดินดิน
วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดนิและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ให้บริการวิเคราะห์ดินแกห่น่วยงานของ สพข.  ส่วนราชการอื่น เกษตรกร และเอกชน

ฝ่ายสํารวจเพื่อทาํแผนที่ฝ่ายสํารวจเพื่อทาํแผนที่
สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผน
การใช้ที่ดินระดับไร่นา

ส่วนสารสนเทศส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลด้าน MIS, GIS และ RIS ของหน่วยงานในสังกัด

วิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดนิแกห่น่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง

ปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ในด้านบริหารและ 
จัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมและรับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

สถานีพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดิน
มีหน้าทีป่ฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นําเกษตรกร และการ

เผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาทีด่ินในเขตรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสถานี ประกอบด้วยงานด้านสารบรรณ งานการเงิน 
งานบัญชี และพัสดุ ตลอดจนมีหน้าที่ในการประสานงานกับสํานักงานพัฒนาทีด่ินเขตและ
หน่วยงานอื่น ๆ

หน่วยพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านการพัฒนาทีด่ิน การสาธิต การฝึกอบรม
ผู้นําเกษตรกร หมอดนิอาสา และเผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาทีด่ินในพื้นที่รับผิดชอบ
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แผนแผน  //  ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  25525533

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

นโยบายเศรษฐกิจ

- จัดทําเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดพิจิตร ตําบล 86 86

กิจกรรมหลักที่ 3 วจิัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

3.6 โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

5.4 บริการวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดิน - น้ํา  - พืช 

5.4.4 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ตัวอย่าง 5,000 5,108

5.5 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

5.5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 43,500 44,050

5.5.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ขวด 87,000 89,000

5.6 สนับสนุนปัจจยัการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ

5.6.3 จ้างขยายเชื้อ พด. ซอง 156,600 156,600

1) ซุปเปอร์ พด.1 ซอง 51,000 51,000

2) ซุปเปอร์ พด.2 ซอง 56,200 56,200

กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

- โครงการวิจยัใหม่ โครงการ 13 13

3.6.7 โครงการวจิัย สพข.

- โครงการวิจยัต่อเนื่อง (สพด.พช.) โครงการ 1 1

- โครงการวิจยัต่อเนื่อง ปี 2553 (ร่วมกับ สวจ.) โครงการ 1 1

3.8 สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน ครั้ง 10 20

กิจกรรมหลักที่ 2 กําหนดเขตการใช้ที่ดิน

2.9.7 การจัดทําข้อมูลเพ่ือจัดทาํระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับในไร่นา 1 : 4,000 ไร่ 31,900 31,900

2.9 การสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่เฉพาะ

1) สํารวจและจัดทําแผนทีภู่มิประเทศและสํามะโนที่ดิน 1 : 4,000 ไร่ 31,900 31,900

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

แผนงานที่ 2 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิตที่ 1 เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
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กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

3) ซุปเปอร์ พด.3 ซอง 39,400 39,400

4) พด.6 ซอง 10,000 10,000

กิจกรรมหลักที่ 6 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ปูนโดโลไมท์) ไร่ 50 50

5) ส่งเสรมิวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และหินฟอสเฟต) ตัน 25 25

6.4.114 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการเขื่อน
แควน้อยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.วัดโบสถ์       
จ.พิษณุโลก

5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ปูนโดโลไมท์) ไร่ 10 10

1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 1,000 1,000

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 400 400

3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 50 50

4) สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไร่ 50 50

6.4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

6.4.71 โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ําเข็ก จ.เพชรบูรณ์

1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 1000 1000

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 500 500

3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 50 50

4) สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไร่ 50 50

6.4.72 โครงการพัฒนาลุ่มน้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ําน้ําหนาว
อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์

1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 1000 1000

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 500 500

3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 50 50

4) สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไร่ 50 50

6.4.73 โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร บ้านสะพานยาว ม.11
ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

1) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 100 100

2) อบรมเกษตรกร จํานวน 6 รุ่นๆ ละ 50 คน ราย 300 300

3) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา (พด.2) สารไล่แมลง (พด.7) ขวด 10,000 10,000

4) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตัน 20 20

แผนแผน  //  ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  25525533
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กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

6.5 โครงการ "รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

6.5.10 โครงการ "รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ําลี ม.6
บ้านน้ําลี ม.8 บ้านน้ําต๊ะ ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 500 500

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 500 500

3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 40 40

4) สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไร่ 40 40

6.5.9 โครงการ "รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนที่ลุ่มน้ําภาค 
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 700 700

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 400 400

4) สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไร่ 40 40

- สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ไร่ 4,200 4,200

กิจกรรมหลักที่ 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.เพชรบูรณ์) แห่ง 1 1

กิจกรรมหลักที่ 9 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงคุณภาพดิน

9.3 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้

9.3.1 ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบัน
อาชีวศกึษา (ต่อยอดแห่งเดิม)

แห่ง 5 5

9.4 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2553 หลักสูตรพัฒนา
เกษตรอย่างยั่งยืน

ราย 422 422

8.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่ง 42 42

3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 40 40

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

7.4 อบรมหมอดิน 

7.4.1 อบรมหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ราย 4,573 4,573

7.4.2 อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล (2 ครั้ง) ราย 448 448

7.5 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์และข่าวหมอดิน ฉบับ 5,000 5,000

8.3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด) แห่ง 48 48

แผนแผน  //  ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  25525533
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กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

10.5 ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด

10.5.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)์ ตัน 730 730

10.5.2 ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 1,460 1,460

กิจกรรมหลักที่ 11 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

11.5 งานจัดทําฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 

11.5.1 บริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 

2) จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการสว่นภาพถ่ายให้กลุ่มวางแผนการใช้
ที่ดิน

สพข. 1 1

กิจกรรมหลักที่ 12 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

12.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

12.3.1 หญ้าแฝกเพ่ือปลูก

1) ผลิตกล้าหญ้าแฝก กล้า 6,840,000 6,840,000

- ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ไร่ 930 930

- แปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล จุด 242 242

2) เพ่ือปลูก กล้า 6,840,000 6,840,000

3) สาํรวจออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน ไร่ 34,900 34,900

กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์

14.3 อํานวยการ

14.3.3 ที่ปรึกษาวิชาการ (สว่นวชิาการฯ) ครั้ง 10 22

ไร่ 17,100 17,100

12.3.2 หญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย

1) ผลิตกล้าหญ้าแฝก กล้า 15,580,000 15,580,000

2) เพ่ือแจกจ่าย กล้า 15,580,000 15,580,000

ไร่ 38,950 38,950

12.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน – สูง 

12.4.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน 

1) จัดทาํระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน ไร่ 4,400 4,400

12.4.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําชุมชนบนพื้นที่สูง 

1) จัดทาํระบบอนุรักษ์ดินและน้ําชุมชนบนพื้นที่สูง ไร่ 1,100 1,100

แผนแผน  //  ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  25525533
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กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

14.9 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

14.9.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร / เกษตรอินทรีย์

กลุ่ม 470 470

- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร (ต่อยอดกลุ่มเดิมปี 52)

กลุ่ม 475 475

- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ แห่ง 20 20

- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนเดิม ต่อยอด ปี 2551-2552 แห่ง 33 33

- โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน โครงการ 1 1

14.10 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ

14.10.3 จ้างขยายเชื้อ พด. ซอง 207,600 207,600

1) ซุปเปอร์ พด.1 ซอง 66,000 66,000

2) ซุปเปอร์ พด.2 ซอง 141,600 141,600

14.11 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน

14.14 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- โครงการวิจัยนวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โครงการ 1 1

- วิเคราะห์ดินมีมาตรฐานทางการเกษตร (ดินดีชีวีปลอดภัย) ตัวอย่าง 18 18

กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาแหล่งน้ําเพือ่การอนุรักษ์ดินและน้ํา

15.1 ก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็ก แห่ง 15 14

กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

16.1 ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 1,475 1,475

14.14.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ชนิดสินค้า 40 42

14.15 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห้องปฏิบัติการ

แห่ง 1 1

14.25 ขับเคลื่อนโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพกรมฯ (ส่วนวิชาการฯ) แห่ง 1 1

ลิตร 30,000 30,000

14.11.1 ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย

1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร

- ปอเทือง ตัน 255.5 260.5

- ถ่ัวพร้า ตัน 20 20

2) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเอกชน

- ปอเทือง ตัน 90 90

14.11.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน ไร่ 61,900 61,900

แผนแผน  //  ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  25525533
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สาํรวจและจดัทําแผนทีภ่มูิประเทศและสาํมะโนทีด่นิสาํรวจและจดัทําแผนทีภ่มูิประเทศและสาํมะโนทีด่นิ  1 : 4,0001 : 4,000

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
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วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดบัในไรน่าวางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดบัในไรน่า  1 : 4,0001 : 4,000
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วิจัยพัฒนาที่ดนิและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติวิจัยพัฒนาที่ดนิและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของการใช้เศษวัสดุจากฟางข้าวผลของการใช้เศษวัสดุจากฟางข้าว    ปอเทืองปอเทือง    และถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวมันเพื่อการเพิ่มผลผลิตผิวมันเพื่อการเพิ่มผลผลิต
ของของเห็ดฟางเห็ดฟาง  ((โครงการวิจัยต่อเนื่องโครงการวิจัยต่อเนื่อง  สพดสพด..เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่  33 33 จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร  
((โครงการวิจัยต่อเนื่องโครงการวิจัยต่อเนื่อง  ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ  ร่วมกับร่วมกับ  สวจสวจ.).)
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โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์  พดพด..9 9 เพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกรดเพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกรด
ปานกลางปานกลาง  และผลผลิตกระเจ๊ียบเขียวและผลผลิตกระเจ๊ียบเขียว  ((ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ  ร่วมกับร่วมกับ  สทชสทช.).)

โครงการวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพโครงการวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิทางดนิ

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ศึกษาประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกัศึกษาประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีบปุ๋ยเคมี  
เพ่ือเพิ่มผลผลติหอมแดงเพ่ือเพิ่มผลผลติหอมแดง  ในกลุ่มชุดดินในกลุ่มชุดดิน  15 15 ((สพดสพด..อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์))

โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่
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โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การเพิ่มผลผลิตข้าวพันธ์ุพิษณุโลกการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธ์ุพิษณุโลก  2 2 ในกลุ่มชุดดนิที่ในกลุ่มชุดดนิที่  7 7 ชุดดินนครปฐมโดยการใช้ชุดดินนครปฐมโดยการใช้  
ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์  พดพด..1 1 และปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี  ((สพดสพด..พิษณุโลกพิษณุโลก))

โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การใช้ผลิตภัณฑ์การใช้ผลิตภัณฑ์  พดพด..12 12 ในการปลูกข้าวพันธ์ุพิษณุโลกในการปลูกข้าวพันธ์ุพิษณุโลก  2 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์ในชุดดินอุตรดิตถ์  
((ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ))
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โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของจุลนิทรีย์ผลของจุลนิทรีย์  พดพด..11 11 สําหรับปอเทืองสําหรับปอเทือง  ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมัก  และเชื้อควบคุมสาเหตุโรครากเน่าและเชื้อควบคุมสาเหตุโรครากเน่า  
โคนเน่าโคนเน่า  ((ซุปเปอร์ซุปเปอร์  พดพด..33))  ต่อผลผลติและคุณภาพในการเก็บรักษาของหอมแดงต่อผลผลติและคุณภาพในการเก็บรักษาของหอมแดง  
((กลุ่มชุดดนิที่กลุ่มชุดดนิที่  77)) ((ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการไม่ไถพรวนร่วมกับพืชคลุมดินเพื่อการผลิผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการไม่ไถพรวนร่วมกับพืชคลุมดินเพื่อการผลิตต
ข้าวโพดหวานพันธ์ุไฮบริกซ์ข้าวโพดหวานพันธ์ุไฮบริกซ์  33  บนชุดดินที่บนชุดดินที่  4 4 จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร  ((สพดสพด..พิจิตรพิจิตร))

1818



โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยชีวภาพผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ  ((พดพด..1212))  ต่อการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโต  
และผลผลติของถั่วฝักยาวและผลผลติของถั่วฝักยาว  ในกลุ่มชุดดินที่ในกลุ่มชุดดินที่  5656 ((สพดสพด..เลยเลย))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังมันสําปะหลัง  ในกลุ่มชุดดินในกลุ่มชุดดิน  35 35 ((สพดสพด..อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์))

1919



โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพพืชปุ๋ยสดหลายชนิดสําหรับการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพพืชปุ๋ยสดหลายชนิดสําหรับปลูกข้าวปลูกข้าว  
ในกลุ่มชุดดินที่ในกลุ่มชุดดินที่  77 ((สพดสพด..อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การแพร่กระจายของโลหะหนักจากเหมืองแร่ทองคําการแพร่กระจายของโลหะหนักจากเหมืองแร่ทองคํา  ออ..วังสะพุงวังสะพุง  จจ..เลยเลย
((ส่วนวิเคราะห์ดินส่วนวิเคราะห์ดิน))

2020



โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านกับกการเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้ปุ๋ยารใช้ปุ๋ย
ตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของทุเรียนตําบลแม่พูลตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของทุเรียนตําบลแม่พูล  อําเภอลับแลอําเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ((ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของปุ๋ยมูลไก่ผลของปุ๋ยมูลไก่  และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ผลผลิตผลผลิต  และคุณภาพของอ้อยและคุณภาพของอ้อย  
ในกลุ่มชุดดินที่ในกลุ่มชุดดินที่  36 36 จจ..เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์  ((สว่นวิชาการฯสว่นวิชาการฯ))

2121



โครงการวิจยัใหม่โครงการวิจยัใหม่

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  การศึกษาเทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อกการศึกษาเทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตารเจริญเติบโต  และและ  
ผลผลิตสบู่ดําสําหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําในอําเภอชนแดนผลผลิตสบู่ดําสําหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําในอําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
((ส่วนวิชาการฯส่วนวิชาการฯ))

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ::  ผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตลองกองผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตลองกอง  ((สพดสพด..อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์))

2222



บริการวิเคราะหด์นิและคําแนะนาํการจดัการดนิบริการวิเคราะหด์นิและคําแนะนาํการจดัการดนิ  --  น้ําน้ํา    --  พืชพืช

คลนิกิดนิเคลื่อนที่คลนิกิดนิเคลื่อนที่

2323



หน่วยวิเคราะห์ดนิเคลื่อนที่หน่วยวิเคราะห์ดนิเคลื่อนที่

2424



ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรยี์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรยี์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ผลิตน้าํหมักชีวภาพผลิตน้าํหมักชีวภาพ

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรยี์ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรยี์

2525



โครงการพัฒนาทีด่นิบริเวณลุ่มน้าํเข็กโครงการพัฒนาทีด่นิบริเวณลุ่มน้าํเข็ก  จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

สนบัสนนุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริสนบัสนนุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้าํโครงการพัฒนาลุ่มน้าํ  พฒันาคุณภาพชีวติในพืน้ที่ตน้น้าํน้าํหนาวพฒันาคุณภาพชีวติในพืน้ที่ตน้น้าํน้าํหนาว  จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

2626



โครงการศนูย์ชัยพัฒนาการเกษตรสรินิธรโครงการศนูย์ชัยพัฒนาการเกษตรสรินิธร  

บา้นสะพานยาวบา้นสะพานยาว  หมู่หมู่  11 11 ตาํบลเนนิตาํบลเนนิมะกอกมะกอก  อําเภอบางอําเภอบางมูลนากมูลนาก  จังหวัดพิจติรจังหวัดพิจติร

จุดเรียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรยี์จุดเรียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรยี์

จุดเรียนรูก้ารเพาะเห็ดจุดเรียนรูก้ารเพาะเห็ด

เกษตรกรเกษตรกร  นกัเรียนดูงานจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนินกัเรียนดูงานจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนิ  ณณ  ศูนย์ชัยพฒันาการเกษตรสรินิธรศูนย์ชัยพฒันาการเกษตรสรินิธร  

2727



ทําปุ๋ยหมักจากฟางขา้วทําปุ๋ยหมักจากฟางขา้ว

ผลิตน้าํหมักชีวภาพและสารไลแ่มลงผลิตน้าํหมักชีวภาพและสารไลแ่มลง

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสงูผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสงู

2828

โครงการศนูย์ชัยพัฒนาการเกษตรสรินิธรโครงการศนูย์ชัยพัฒนาการเกษตรสรินิธร  

บา้นสะพานยาวบา้นสะพานยาว  หมู่หมู่  11 11 ตาํบลเนนิตาํบลเนนิมะกอกมะกอก  อําเภอบางอําเภอบางมูลนากมูลนาก  จังหวัดพิจติรจังหวัดพิจติร



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการเขื่อนแควน้อยบาํโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการเขื่อนแควน้อยบาํรุงแดนรุงแดน  

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  อําเภอวัดอําเภอวัดโบสถ์โบสถ์  จังหวัดพิษณโุลกจังหวัดพิษณโุลก

2929



โครงการโครงการ  ""รกัษน์้าํเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิรกัษน์้าํเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ""

ลุ่มน้าํภาคลุ่มน้าํภาค  ตาํบลน้าํกุ่มตาํบลน้าํกุ่ม  อําเภอนครไทยอําเภอนครไทย  จังหวัดพษิณโุลกจังหวัดพษิณโุลก

ลุ่มน้าํลีลุ่มน้าํลี  หมู่หมู่  66  บ้านน้าํลีบ้านน้าํลี  หมู่หมู่  8 8 บ้านบ้านน้าํต๊ะน้าํต๊ะ  ตาํบลน้าํหมนัตาํบลน้าํหมนั  อําเภอท่าอําเภอท่าปลาปลา  จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

3030



อบรมหมอดนิอาสาประจาํหมู่บา้นอบรมหมอดนิอาสาประจาํหมู่บา้น

3131



อบรมหมอดนิอาสาประจาํตาํบลอบรมหมอดนิอาสาประจาํตาํบล

3232



ศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพษิณุโลกจังหวัดพษิณุโลก

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

3333



จังหวัดพิจติรจังหวัดพิจติร

จังหวัดเลยจังหวัดเลย

ศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3434



จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

ศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3535



ศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิในสถานีศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดนิในสถานีพฒันาทีด่นิพฒันาทีด่นิ

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

3636



การสรา้งและพฒันาเกษตรกรการสรา้งและพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม่รุน่ใหม่  หลักสตูรพฒันาเกษตรอย่างยั่งยืนหลักสตูรพฒันาเกษตรอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงดแูลรกัษาพืน้ที่ปรับปรุงดแูลรกัษาพืน้ที่และโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่และโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษา
((ต่อยอดแห่งเดิมต่อยอดแห่งเดิม))

3737



ปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพดนิคุณภาพดนิ  ::  ปรบัปรุงพืน้ที่ดนิกรดปรบัปรุงพืน้ที่ดนิกรด

จังหวัดพษิณุโลกจังหวัดพษิณุโลก

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

3838



จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

จังหวัดเลยจังหวัดเลย

จังหวัดพิจติรจังหวัดพิจติร

ปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพดนิคุณภาพดนิ  ::  ปรบัปรุงพืน้ที่ดนิกรดปรบัปรุงพืน้ที่ดนิกรด

3939



รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก

จังหวัดพิจติรจังหวัดพิจติร

จังหวัดพษิณุโลกจังหวัดพษิณุโลก

4040



จังหวัดเลยจังหวัดเลย

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก

4141



จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก

4242



จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่  ––  ดอนดอน

บา้นน้าํหักบา้นน้าํหัก  ตาํบลบา้นยางตาํบลบา้นยาง  อําเภอวัดโบสถ์อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณโุลกจังหวัดพิษณโุลก

ปรับรปูแปลงนาลกัษณะที่ปรับรปูแปลงนาลกัษณะที่  22

  ทางลําเลียงในไร่นาทางลําเลียงในไร่นา    ท่อระบายน้าํท่อระบายน้าํ  

ปรับรปูแปลงนาลกัษณะที่ปรับรปูแปลงนาลกัษณะที่  11

4343



จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่  ––  ดอนดอน

พืน้ที่พืน้ที่  ตาํบลศิลาตาํบลศิลา  อําเภอหล่มเก่าอําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์  

4444



บา้นโคกสวา่งบา้นโคกสวา่ง  หมู่หมู่  9 9 ตาํบลหนองหินตาํบลหนองหิน  อําเภอหนองหินอําเภอหนองหิน  จังหวัดเลยจังหวัดเลย

จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่  ––  ดอนดอน

4545



จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํบนพืน้ทีลุ่ม่  ––  ดอนดอน

บา้นห้วยเหลา่บา้นห้วยเหลา่  หมู่หมู่  2 2 บา้นนาบัวบา้นนาบัว  หมู่หมู่  5 5 ตาํบลนาขุมตาํบลนาขุม  อําเภอบา้นโคกอําเภอบา้นโคก  จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

4646



จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํชุมชนบนพืน้ทีสู่งจัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํชุมชนบนพืน้ทีสู่ง  

หมู่หมู่  1010  ตําบลบ่อภาคตําบลบ่อภาค  อําเภอชาตติระการอําเภอชาตติระการ  จังหวัดพษิณโุลกจังหวัดพษิณโุลก

บา้นส่องสีบา้นส่องสี  หมู่หมู่  7 7 ตาํบลหว้ยมุ่นตาํบลหว้ยมุ่น  อําเภอน้ําปาดอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

4747



พืน้ที่พืน้ที่  หมู่หมู่  55  บา้นเลา่ก่ีบา้นเลา่ก่ี  ตาํบลสะเดาะพงตาํบลสะเดาะพง  อําเภอเขาค้ออําเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์  

จัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํชุมชนบนพืน้ทีสู่งจัดระบบอนรุักษ์ดนิและน้าํชุมชนบนพืน้ทีสู่ง  

4848



แปลงสาธิตจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนิแปลงสาธิตจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนิประจาํตาํบลประจาํตาํบล

จังหวัดพษิณุโลกจังหวัดพษิณุโลก

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

4949



จังหวัดเลยจังหวัดเลย

จังหวัดอุตรดติถ์จังหวัดอุตรดติถ์

แปลงสาธิตจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนิแปลงสาธิตจุดเรียนรูก้ารพฒันาที่ดนิประจาํตาํบลประจาํตาํบล

5050



ส่งเสริมการใช้สารอินทรยี์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรส่งเสริมการใช้สารอินทรยี์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  //  เกษตรอินทรยี์เกษตรอินทรยี์

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคมทีางการเกษตรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคมทีางการเกษตร

5151



การอบรมเชงิปฏิบตักิารการอบรมเชงิปฏิบตักิาร  
เรื่องเรื่อง  ““นวัตกรรมกรมพฒันาทีด่นิปีนวัตกรรมกรมพฒันาทีด่นิปี  25532553  และการขบัเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรและการขบัเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร  เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์””

สาํหรบัประธานกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรสาํหรบัประธานกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

5252



สนบัสนนุเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนสนบัสนนุเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

5353



โครงการฝึกอบรมคา่ยโครงการฝึกอบรมคา่ยยุวหยุวหมอดินมอดิน

โครงการโครงการยุวหยุวหมอดินหลักสตูรมอดินหลักสตูร  ““การพฒันาทีด่นิสู่เกษตรอินทรยี์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการพฒันาทีด่นิสู่เกษตรอินทรยี์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง””
ในวันที่ในวันที่  3131  พพ..คค.. –– 88  มิมิ..ยย.. 5353  ณณ  สถานีสถานีพัฒนาทีด่นิพษิณโุลกพัฒนาทีด่นิพษิณโุลก

5454



สนบัสนนุการใชพ้ืชปุ๋ยสดปรบัปรุงบาํรุงดนิสนบัสนนุการใชพ้ืชปุ๋ยสดปรบัปรุงบาํรุงดนิ

รบัรองมาตรฐานปัจจัยการผลติทางการเกษตรรบัรองมาตรฐานปัจจัยการผลติทางการเกษตร

5555



วิเคราะหด์นิมีมาตรฐานทางการเกษตรวิเคราะหด์นิมีมาตรฐานทางการเกษตร  ((ดนิดีชีวีปลอดภัยดนิดีชีวีปลอดภัย))

พฒันาแหล่งน้าํเพื่อการอนรุักษ์ดนิและน้าํพฒันาแหล่งน้าํเพื่อการอนรุักษ์ดนิและน้าํ

งานก่อสรา้งแหล่งน้าํขนาดเล็กงานก่อสรา้งแหล่งน้าํขนาดเล็ก

จังหวัดเพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

5656



จังหวัดพษิณุโลกจังหวัดพษิณุโลก

การก่อสรา้งแหล่งน้าํในไรน่านอกเขตชลประทานการก่อสรา้งแหล่งน้าํในไรน่านอกเขตชลประทาน

จังหวัดจังหวัดเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์

จังหวัดจังหวัดพิจติรพิจติร

5757



การก่อสรา้งแหล่งน้าํในไรน่านอกเขตชลประทานการก่อสรา้งแหล่งน้าํในไรน่านอกเขตชลประทาน

จังหวัดจังหวัดเลยเลย

จังหวัดจังหวัดอุตรดติถ์อุตรดติถ์

การรณรงค์งดเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนการรณรงค์งดเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปีปี 2553 2553

5858



งานวนัรณรงค์การควบคุมและการตัดวงจรเพลีย้กระโดดสีน้าํตาลงานวนัรณรงค์การควบคุมและการตัดวงจรเพลีย้กระโดดสีน้าํตาล  โรคเขียวเต้ียโรคเขียวเต้ีย  และโรคใบหงิกและโรคใบหงิก
ณณ  บ้านหัวแทบ้านหัวแท  หมู่หมู่  88  ตําบลบ้านกรา่งตําบลบ้านกรา่ง  อําเภอเมืองอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

เม่ือวันที่เม่ือวันที่  55  เมษายนเมษายน  25532553
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปน็ประธานร่วมกับหน่วยงานราชการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปน็ประธานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในจงัหวัดพิษณุโลกต่างๆในจงัหวัดพิษณุโลก

5959



โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่  ภูขดัภูขดั  ภูเมี่ยงภูเมี่ยง  ภูสอยดาวภูสอยดาว  อันเนื่องมาจากพระราชดาํริอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  

บา้นน้าํจวงบา้นน้าํจวง  หมู่หมู่ 13 13  ตําบลบ่อภาคตําบลบ่อภาค  อําเภอชาตติระการอําเภอชาตติระการ  จังหวัดพษิณโุลกจงัหวัดพษิณโุลก  

พืน้ที่ก่อนดาํเนินการพืน้ที่ก่อนดาํเนินการ  การทาํประชาพจิารณ์การทาํประชาพจิารณ์  

งานจดัทําระบบอนรุกัษด์นิและน้าํงานจดัทําระบบอนรุกัษด์นิและน้าํ  

ทางลาํเลียงในไรน่าทางลาํเลียงในไรน่า บ่อดักตะกอนดนิบ่อดักตะกอนดนิ

6060



ปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพังทลายของดินปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพังทลายของดิน

ปรับปรุงพื้นที่ดนิกรดปรับปรุงพื้นที่ดนิกรด

ปรับปรุงบาํรงุดินด้วยปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบาํรงุดินด้วยปุ๋ยพืชสด

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่  ภูขดัภูขดั  ภูเมี่ยงภูเมี่ยง  ภูสอยดาวภูสอยดาว  อันเนื่องมาจากพระราชดาํริอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  

บา้นน้าํจวงบา้นน้าํจวง  หมู่หมู่  1313  ตําบลบ่อภาคตําบลบ่อภาค  อําเภอชาตติระการอําเภอชาตติระการ  จังหวัดพษิณโุลกจังหวัดพษิณโุลก  

ทํานาขั้นบนัไดทํานาขั้นบนัได

6161



ประเภทหน่วยงานประเภทหน่วยงาน
รวม 5 รางวัล 
1. รางวัลประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจําปี 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีพฒันาที่ดินอุตรดิตถ์ 
2. รางวัลเขตพัฒนาที่ดินดีเด่น ประจําปี 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานีพฒันาที่ดินอุตรดิตถ์
3. รางวัล ๕ ส ดีเด่น ประจําปี 2553 

- ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน
รางวัลชมเชย สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

4. รางวัลการประกวด Web site หน่วยงานประจําป ี2553
- ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีพฒันาที่ดินอุตรดิตถ์
- ระดับสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต และศูนย์ศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ประเภทกลุม่เกษตรกรและหมอดนิประเภทกลุม่เกษตรกรและหมอดนิ
รวม 8 รางวัล
1. รางวัลกลุม่เกษตรกรทําเกษตรอนิทรยีดี์เด่น ที่จัดต้ังปี 2551

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชุมพล สอนสีดา จังหวัดเลย
2. รางวัลกลุม่เกษตรกรทําเกษตรอนิทรยีดี์เด่น ที่จัดต้ังปี 2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเสมอ ปาจินะ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. รางวัลหมอดนิอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา

3.1 รางวัลชนะเลิศ สาขาการขบัเคลือ่นการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรใช้สารอนิทรยี์
นายปลิว แดงแมพู่ล จังหวัดอุตรดิตถ์
3.2 รางวัลชนะเลิศ สาขาการผลิตและการใช้ปุย๋หมกั
นายบุญเลศิ เทพวอน จังหวัดพิษณุโลก
3.3 รางวัลชนะเลิศ สาขาการผลิตและการใชส้ารสกัดชีวภาพ
นายอํานวย มุ่งกลาง จังหวัดเลย

4. รางวัลหมอดนิอาสาดีเด่น ประจําปี 2553 (ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต)
รางวัลชนะเลิศ นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ จังหวัดเลย

5. รางวัลประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจําปี 2553 (ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต)
5.1 ประเภทหมอดนิอาสา 
นายสัมพรรณ์ กันยาประสิทธ์ิ จังหวัดเพชรบูรณ์
5.2 ประเภทเกษตรกร
นางมุกดา สมัครเขตการณ์ จังหวัดพิจิตร

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 13 13  รางวัลรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลประจําปีผลงานที่ได้รับรางวัลประจําปี  25532553
วันที่วันที่  23 23 พฤษภาคมพฤษภาคม 2553  2553   วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  ครบรอบครบรอบ  47 47 ปีปี

6262



ส่วนวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดนิส่วนวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดิน

นายนายพิทักษ์พิทักษ์  อินทะพันธ์อินทะพันธ์          ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  88

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน
ส่วนวิเคราะห์ดินส่วนวิเคราะห์ดิน
ฝ่ายสํารวจเพื่อทําแผนที่ฝ่ายสํารวจเพื่อทําแผนที่
ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป
สถานีสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
สถานีสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรพัฒนาที่ดินพิจิตร
สถานีสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบรูณ์พัฒนาที่ดินเพชรบรูณ์
สถานีสถานีพัฒนาที่ดินเลยพัฒนาที่ดินเลย
สถานีสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์พัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

6363

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

ผู้สนับสนุนข้อมลูผู้สนับสนุนข้อมลู
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