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รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

 
ช่ือโครงการฝึกอบรม  :    หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นท่ี 7 
วันท่ีเข้ารับการอบรม :    วันท่ี 19 - 25 ธันวาคม 2562  
สถานท่ี   :    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 
จัดโดย   :    กองการเจ้าหน้าท่ี กรมพัฒนาที่ดิน 
ช่ือวิทยากร   :    คณะวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน และคณะวิทยากรเอกชน 
 

ความรู้ท่ีได้รับ : 
 จากการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นท่ี 7 ได้เพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน
งานพัฒนาท่ีดินท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ การใช้ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ท่ีดินท่ีถูกต้อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน นโยบายและแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับ
ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาดิจิทัล 4.0 ของกรมพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
และเครือข่ายในการปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี  

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสําคัญ 
1) นําไปใช้ได้ทุกชนช้ัน ทุกอาชีพ และเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ  
2) ระดับปัจเจกบุคคล ต้องมีสติในการดํารงชีพ และดํารงชีวิตอย่างพอสมควร ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและแบ่งปันซ่ึงกัน
และกัน  
3) ระดับชุมชน ต้องพ่ึงพาอาศัยกันในการดําเนินกิจกรรม และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ดังพระราชดํารัส               
เม่ือ 31 มีนาคม 2538 พระราชทานแก่สโมสรไลอ้อน กรุงเทพ ฯ “...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล
กัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่...”  
4) ระดับประเทศ สร้างกระบวนการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม มีความสมดุลต่อกําลังของ ตนเอง อย่าทําอะไรเกินตัว 
สร้างภาระหน้ีสิน พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศ โดยคํานึงถึงความประหยัดเรียบง่าย ลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

พระราชดําริ “ทฤษฎีใหม่” เป็นตัวอย่างของการทําการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในไร่นา 

หลักสําคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับชีวิตท่ีประหยัด
ก่อน ท้ังน้ีต้องมีความสามัคคีในท้องถ่ิน มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจําปี โดยถือว่าครอบครัวหน่ึง            
ทํานา 5 ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี  

 

 

 ขั้นท่ี 1... 
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ข้ันท่ี 1 เป็นการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเฉลี่ย 15 ไร่/ครอบครัว 

 
ข้ันท่ี 2 ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์  
ข้ันท่ี 3 ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และกับแหล่งพลังงาน (บริษัทนํ้ามัน) ต้ังและบริหารโรงสี ต้ังและ
บริหารร้านสหกรณ์ ช่วยการลงทุนช่วยและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา 

 ปฐพีวิทยา คือ ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับดินซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนผิวโลกท่ีมีความ
สลับซับซ้อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางการศึกษา คือ ปฐพีวิทยาธรรมชาติ และปฐพีวิทยาสัมพันธ์ 
 การศึกษาดินเพ่ือจัดทําเป็น soil database จะทําการศึกษาดินในภาคสนาม ตามช้ันดินหลัก ช้ัน O A 
E B C R  และทําการบันทึกข้อมูลในสนาม ได้แก่  

ความลึกของดิน : มีผลต่อการเลือกชนิดของพืชท่ีปลูก การเกาะยึดของราก การทรงตัวของต้นพืช 
ปริมาณความช้ืน ธาตุอาหาร และอุณหภูมิดิน 

สีดิน : เป็นลักษณะท่ีมองเห็นได้ชัดเจน เป็นสมบัติท่ีสะท้อนถึงสภาพแวดล้อม และแร่ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ในดิน สามารถใช้ประเมินสมบัติบางอย่างของดินได้ เช่น การระบายนํ้า ปริมาณอินทรียวัตถุ 
หรือระดับความอุดมสมบูรณ์ 

 เนื้อดิน : เนื้อดิน เป็นสมบัติท่ีบอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน มีผลต่อการดูดซับน้ํา การดูดยึดธาตุ
อาหาร และปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในดิน เน้ือดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ ช้ินส่วนเล็ก ๆ ท่ีเราเรียกกันว่า 
“อนุภาคของดิน” อนุภาคเหล่าน้ีมีขนาดไม่เท่ากัน 

โครงสร้างของดิน : มีความสําคัญต่อการซึมผ่านของน้ํา การอุ้มน้ํา การระบายนํ้า และการถ่ายเทอากาศ
ในดิน รวมถึงการเจริญเติบโตของรากพืชด้วย 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือค่าพีเอช (pH) ของดิน : มีความสําคัญต่อการปลูกพืชมาก เพราะเป็น
ตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดิน ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและการทําหน้าท่ีของจุลินทรีย์ดินด้วย 

 
การจัดการดิน... 
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 การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

 การจัดการดิน หมายถึง การปรับปรุงดินและบํารุงรักษาคุณภาพดินให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพืช 
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การไถพรวน การจัดการระบบปลูกพืช การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน การชลประทาน และการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน เทคโนโลยีชีวภาพพืช 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหญ้าแฝก 

 1. จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงดิน 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จากการนําวัสดุอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรท่ี

มีธาตุอาหารสูงมาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ หรือการนําปุ๋ยอินทรีย์ท่ีผ่านการสลายตัวสมบูรณ์แล้ว
ผสมกับวัสดุอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรท่ีมีธาตุอาหารสูง 

2. จุลินทรีย์เพ่ิมธาตุอาหารและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
น้ําหมักชีวภาพ : สารอินทรีย์ในรูปของเหลวท่ีประกอบด้วยกรดอินทรีย์ และฮอร์โมนหรือสารเสรมิการ

เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยได้จากกระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลว (รับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 2556) 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน 
ช่วยลดกล่ินเหม็นในระหว่างการหมักและเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์ใน
การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเวลาสั้นและได้คุณภาพ 

ซุปเปอร์ พด.9 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสท่ีถูกตรึงในดินกรด ดินเปรี้ยว 
ให้อยู่ในรูปท่ีพืชใช้ประโยชน์  

จุลินทรีย์ พด.11 เพ่ิมมวลชีวภาพพืชปรับปรุงบํารุงดิน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
บรรยากาศเพ่ือช่วยเพ่ิมมวลชีวภาพให้กับพืชปรับปรุงบํารุงดิน (พืชปุ๋ยสด) ประกอบด้วยเช้ือไรโซเบียมท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกับพืชและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพ่ือ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   

3. จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช  
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน มีคุณสมบัติพิเศษสามารถ
ทําลาย หรือยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ในดินท่ีเป็นสาเหตุ ทําให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าในสภาพนํ้าขัง 
ประกอบด้วย เช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma viride)  แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus subtilis) 

 4. จุลินทรีย์กําจัดแมลงศัตรูพืช 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดย

กระบวนการหมักพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ประกอบด้วย ยีสต์ (Candida 
tropicalis) แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก (Gluconobacter oxidants) แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactobacillus 
fermentum) สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพกําจัดหนอน เหง้าว่านนํ้า เมล็ดมันแกว เมล็ดสะเดาเหง้าหนอนตายหยาก 
เหง้าขม้ินชัน และสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพกําจัดเพลี้ย ได้แก่ ใบยาสูบ ผลดีปลี รากหางไหล ผลพริก 

 

5. จุลินทรีย์... 
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5. จุลินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้อม 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุง ช่วยย่อยสลาย

สารอินทรีย์ เพ่ือลดค่า BOD ทําให้เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้า ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในน้ํา ช่วยยับย้ัง
เช้ือโรค จุลินทรีย์ยับย้ังการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า จุลินทรีย์ผลิตสารอาหารท่ีสําคัญ ช่วยให้   
สัตว์นํ้าเจริญเติบโตดี และมีภูมิต้านทานโรค 

 การอ่านแผนท่ีและการใช้ประโยชน์แผนท่ี 

1. การใช้แผนท่ี มาตราส่วน 1:50,000 
2. การใช้แผนท่ี มาตราส่วน 1:4,000 และข้อมูลความสูงภูมิประเทศ 
 ประเภทของแผนที่ 
1. มาตราส่วน เล็ก กลาง ใหญ่ 
2. ลักษณะรายละเอียดท่ีปรากฏบนแผนท่ี Line map, Photo map, Annotated map 
3. ลักษณะการใช้งาน Base map, 
 ระบบพิกัด (COORDINATE  SYSTEM) 
 เป็นระบบอ้างอิงในการกําหนดตําแหน่งหรือบอกตําแหน่งบนพ้ืนโลกจากแผนท่ี มีลักษณะเป็นตาราง
โครงข่าย ท่ีเกิดจากการตัดกันของเส้นตรงสองชุด ท่ีถูกกําหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-
ตะวันตกของจุดศูนย์กําเนิด (Origin) ท่ีกําหนดข้ึน ตําแหน่งต่าง ๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวต้ัง        และ
แนวนอนตามหน่วยวัดระยะ สําหรับระบบพิกัดท่ีใช้อ้างอิงท่ีนิยมใช้กับแผนท่ีของประเทศไทย                     ใน
ปัจจุบันมี 2 ระบบ  คือ  
 1) ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ค่าพิกัดเป็นขนาดมุมมีหน่วยเป็น องศา ลิปดา พิลิปดามีความต่อเนื่องจาก     จุด
ศูนย์กําเนิดที่เป็นจุดตัดของเส้นศูนย์สูตรกับเส้นเมริเดียนหลัก (เมืองกรีนิช) วิธีบอกตําแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของ
ละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) หรือระบบพิกัดทางยีออเดซี  
 2) ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System) เป็นระบบตาราง 
กริดท่ีช่วยในการกําหนดตําแหน่ง และใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่งท่ีนิยมใช้กับแผนท่ีในกิจการทหาร  เป็นระบบ 
กริดท่ีใช้เส้นโครงแผนท่ีแบบ Universal  Transverse  Mercator  Projection มาใช้ วิธีบอกตําแหน่งเป็นค่า
ระยะทางไปทางตะวันออก (E) และไปทางเหนือ (N) จากจุดศูนย์กําเนิด 
 มาตราส่วนและการคํานวณระยะทาง/เน้ือท่ี 
มาตราส่วนแผนท่ี  คือ อัตราส่วนระหวา่งระยะบนแผนท่ีกับระยะทางในภูมิประเทศ  
 มาตราส่วน =        ระยะบนแผนท่ี 
    ระยะทางราบภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1 : 50,000 คือ ระยะบนแผนท่ี 1 หน่วย เท่ากับ ระยะทางในภูมิประเทศ 50,000 หน่วย 
มาตราส่วน 1 : 4,000 คือ  ระยะบนแผนท่ี 1 หน่วย เท่ากับ ระยะทางในภูมิประเทศ 4,000 หน่วย 
 
  
 
 

การบริหาร... 



5 
 
 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  (Zoning by Agri-Map) 
ท่ีมาของโครงการ  
 พ้ืนท่ีการเกษตรของไทยจํานวนหน่ึงทําอยู่ในพ้ืนท่ีไม่เหมะสม มีผลให้ได้ผลผลิตตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง 
ผลตอบแทนจึงตํ่าหรือขาดทุนในบางปี อีกท้ังมีการใช้ท่ีดินเพ่ือทํานามากเกินความต้องการของตลาด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการ ผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมเหล่านี้ 
วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุน จูงใจ ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี และความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร 
 การกําหนดระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืช จําแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ 
S1  ความเหมาะสมสูง   ไม่มีข้อจํากัด 
S2  ความเหมาะสมปานกลาง   มีข้อจํากดัเล็กน้อย 
S3  ความเหมาะสมเล็กน้อย  มีข้อจํากัดแก้ไขได้ยากต้องลงทุนสูง 
N    ไม่เหมาะสม     มีข้อจํากัดท่ีแก้ไขไม่ได้หรือต้องลงทุนสูงมาก 
 แนวทางการปฏิบัติ 
1. สร้างการรับรู้ โดยให้เกษตรกรทราบว่าการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนต่ํามีความเส่ียงสูง และ
การปรับเปลี่ยนจะให้ผลตอบแทนดีกว่า 
2. สร้างการเช่ือมโยงของตลาด/โรงงาน เพ่ือรองรับความเสี่ยง 
3. คัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจและต้องการปรับเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่ 
4. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม การสนับสนุนของหน่วยงานราชการ/เครือข่าย 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้า เพ่ือบูรณาการกิจกรรม 
6. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ อบรมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 
7. ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับเข้าสู่รูปแบบแปลงใหญ่และเกษตรผสมผสาน 
 การดําเนินโครงการฯ จะคํานึงถึง  
1. ปัจจุบันเกษตรกรทําการผลิตอยู่ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะข้าว ยางพารา ซ่ึงผลผลิตเกินความต้องการของ
ตลาดอยู่มาก 
2. ใช้แผนท่ี Agri-Map เป็นแผนท่ีนําทางในการหากิจกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม  
3. เกษตรกรสมัครใจท่ีจะปรับเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐสนับสนุนในดาฎนองค์ความรู้ ข้อมูล ปัจจัยการผลิต
บางส่วน เช่น พันธ์ุพืช พันธ์ุปลา สารปรับปรุงดิน   
4. ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท้ังตลาดขนาดใหญ่ในแบบอุตสาหกรรมเกษตร 
เช่น โรงงานน้ําตาล หรือตลาดในจังหวัด เช่น ปศุสัตว์ ผลไม้ หรือตลาดในท้องถ่ิน เช่น พืชผัก   
5. ปรับเปลี่ยนท่ีละส่วนเพ่ือให้แน่ใจว่าเกษตรกรสามารถทําได้ แล้วค่อยเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป  
6. บางบริเวณหากเกษตรกรปลูกเพ่ือยังชีพหรือเพ่ือความม่ันคงทางอาหารก็จะเสริมปัจจัยการผลิตท่ีเกี่ยวข้องให้
เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือเป็นกลุ่ม เพ่ือง่ายต่อการจัดการผลผลิตหรือการตลาด
ต่อไป   
 

การพัฒนา... 
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 การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
 Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรเพ่ือให้มีความทันสมัย                 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ิมทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือผลลัพธ์ท่ีดีกว่าในยุค 4.0  
  ทําน้อย..ได้มาก Work less but get more impact  
  สร้างคุณค่า Value Co-Creation  
  ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน  
  ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน Economy of Scale 

 
 กรมพัฒนาท่ีดิน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Service ท่ีให้บริการ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท 
 1. ระบบสารสนเทศที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ 
  - ระบบบริการประชาชน 
  - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน นํ้า ปุ๋ย 
  - ระบบคําขอรับบริการแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
  - ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q-Center)  
  - ระบบสืบค้นและให้บริการแผนท่ี Online  
 2. ระบบสารสนเทศที่ข้าราชการต้องใช้งาน ได้แก่ 
  - ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผ่าน Web 
  - ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  
  - ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)  
  - ระบบ e-form ICT 
   

-ระบบสารสนเทศ... 
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  - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
  - ระบบจองห้องประชุม/ห้องอบรม  
  - LDD Zoning  
  - ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ Online    
  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ระบบให้ความรู้ข้าราชการ ได้แก่ 
  - คลิปเด็ดหมอดิน 
  - LDD e-Training 
  - LDD e-Learning 
 4. Mobile Application ได้แก่ 
  - LDD Soil Guide 
  - LDD Zoning 
  - LDD’s IM Farm 
  - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน นํ้า ปุ๋ย  
  - ปุ๋ยรายแปลง  
  - LDD on Farm 
 ระเบียบการเงินการคลังและระเบียบพัสดุ  
 กฎหมายและระเบียบการคลังในการปฏิบัติงานมีเน้ือหาเกี่ยวกับรายจ่าย งบประมาณ และการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีสามารถดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จได้ โดยสามารถสรุปเนื้อหา 
สําคัญได้ดังน้ี  
 ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สามารถจําแนกได้ดังน้ี  
 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืน โดยงบดําเนินงาน ซ่ึงเป็นรายจ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารงานประจํา ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงบลงทุน ซ่ึงเป็นรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นหลัก  
     1.1  หลักการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
  - วัสดุคงทน คือ สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทน ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากเกิดความชํารุดเสียหาย  
  - วัสดุสิ้นเปลือง คือ สิ่งของท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น  
  - วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ คือ สิ่งของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบเพ่ือซ่อมบํารุงทรัพย์สิน 

    1.2 ครุภัณฑ์ คือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานนาน สามารถซ่อมแซมได้หากเกิด          
ความชํารุด  

2. รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ เงินบําเหน็จบํานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เงิน
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการ จะต้องเบิกจ่ายตาม
กฎหมาย และข้อบังคับท่ีกําหนด โดยมีค่าใช้จ่ายสําหรับรายการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าของชําร่วย ของ
เย่ียมผู้ป่วย บัตรอวยพร ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง สิ่งของบริจาค และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น  
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว คือ การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกสถานท่ีตาม 
คําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าท่ีราชการโดยปกติ การไปสอบคัดเลือก และการไปช่วยราชการหรือรักษาการ 
แทน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามรายการ ดังนี้  

1. ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง เบิกในลักษณะเหมาจ่าย โดยคิดเป็นการเดินทางกรณีท่ีมีการพักแรม นับเวลา
คํานวณค่าเบ้ียเลี้ยง 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน และหากเกิน 12 ช่ัวโมงให้คิดเป็น 1 วัน กรณีการเดินทาง ท่ีไม่มีการ
พักแรม หากเดินทางเกิน 6 ช่ัวโมง คิดเป็นครึ่งวัน และหากเกิน 12 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน ซ่ึงอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงตาม
ระเบียบเดินทางฯของข้าราชการท่ัวไประดับอาวุโส ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ข้าราชการระดับ 8 ลงมา คิดอัตราค่าเบ้ียเลี้ยง 240 บาทต่อ วันต่อคน   

2. ค่าเช่าท่ีพักสําหรับข้าราชการท่ัวไประดับอาวุโส ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ลงมา สามารถเลือกเบิกได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเหมาจ่าย 800 บาทต่อวันต่อคน และลักษณะจ่ายจริงสําหรับ
ห้องพักเด่ียว 1,500 บาท และห้องพักคู่ 850 บาท ต่อวันต่อคน หากเดินทางเป็นหมู่คณะต้องเบิกจ่ายในลักษณะ
เดียวกัน  

3. ค่าพาหนะ สามารถเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงสําหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ในกรณีการ 
ใช้รถส่วนตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย โดยคํานวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   
 1. การฝึกอบรมประเภท ก คือ การฝึกอบรมท่ีมีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหน่ึงเป็น 
ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไปทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท 
อํานวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง   
 2. การฝึกอบรมประเภท ข คือ การฝึกอบรมท่ีมีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหน่ึงเป็น 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ      
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการระดับต้น   
 3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก คือ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของ
รัฐ เช่น การอบรมหมอดิน เป็นต้น 

 การเบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักตามระเบียบอบรม สามารถเบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง โดยมีอัตราค่าเช่าท่ีพักแบบ 
ห้องพักเด่ียว และห้องพักคู่ ตามประเภทการฝึกอบรมประเภท ก คือ ไม่เกิน 2,400 บาท และไม่เกิน 1,300 
บาท การฝึกอบรมประเภท ข คือ ไม่เกิน 1,450 บาท และไม่เกิน 900 บาท ตามลําดับ การฝึกอบรม 
บุคคลภายนอก คือ ไม่เกิน 1,200 บาท และไม่เกิน 750 บาท 

พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 และระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน 
วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบแผนเป็นระเบียบ กฎหมายท่ีบังคับใช้กับข้าราชการ คือ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยโทษทางวินัยของข้าราชการ มีดังน้ี 
 - ภาคทัณฑ์  
 - ตัดเงินเดือน  
 - ลดเงินเดือน  
 - ปลดออก  
 - ไล่ออก 

ข้อกําหนด... 
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ข้อกําหนดวินัย สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท คือ 
1. วินัยต่อประเทศชาติ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้วยความบริสุทธ์ิใจ (มาตรา 81) 
2. วินัยต่อตนเอง ต้องรักษาช่ือเสียงของตน รักษาเกียรติศักด์ิ ของตําแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย     

(มาตรา 82(10)) 
3. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ    

(มาตรา 82(7)) ต้องไม่กลั่นแกล้ง กดข่ี ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 83(7)) ต้องไม่กระทําการล่วง
ละเมิด / คกุคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 83(8)) 

4. วินัยต่อประชาชน ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ให้การสงเคราะห์ (มาตรา 82(8)) 
5. วินัยต่อตําแหน่งหน้าท่ี มาตรา 82 (1) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (2) ต้องปฏิบัติหน้าท่ี

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ค.ร.ม นโยบายของรัฐบาล (3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ รักษาประโยชน์
ของทางราชการ (5) ต้องอุทิศเวลา ละท้ิง หรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

6. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา มาตรา 82(4) 1. มีคําสั่งผู้บังคับบัญชา     
2. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 3. ส่ังในหน้าท่ีราชการ 4. เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 5. เจตนา 

ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2551 จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน ดังน้ี 
- จัดกลุ่มประเภทตําแหน่ง ตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่ม  
- เน้นความสามารถของบุคคล  
- แนวคิด “บริหารผลงาน” (Performance Management)  
- บัญชีเงินเดือนแยกตามประเภทตําแหน่ง  
- บัญชีเงินเดือนเป็นแบบ “ช่วง”  
- การกําหนดตําแหน่งเป็นหน้าท่ีของกระทรวง (โดย อ.ก.พ.ฯ กระทรวง) 

ประเภทและระดับตําแหน่งตามลักษณะงาน มี 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 2-5 ระดับ แตกต่างกันตามค่างาน 
และโครงสร้างการทํางานในองค์กร มีบัญชีเงินเดือนพ้ืนฐานแยกแต่ละกลุ่ม กําหนดช่ือเรียกระดับตําแหน่งแทน
ตัวเลข 

  
 

เม่ือใด... 
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เม่ือใดจะประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับ 
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 
1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 1.1 คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครบตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง     

       
 1.3 ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งใน สายงานท่ีจะแต่งต้ังตาม

คุณวุฒิและระดับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 

      
 1.4 ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง หรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีใน สายงานท่ีจะแต่งต้ังมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปี  
ในกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในข้อ 1.3 และ 1.4 ไม่ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด อาจนํา

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนมานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารง
ตําแหน่ง 

2. ข้ันตอนการดําเนินการ กรณีตําแหน่งเลื่อนไหล 
 2.1 กกจ. แจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนส่งเอกสาร ประกอบการคัดเลือก ให้ อธพ. พิจารณา

คัดเลือก  
 2.2 เม่ือ อธพ. คัดเลือกบุคคลแล้ว กกจ. แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสารประกอบการ

ประเมิน  
 2.3 กกจ. รวบรวมเอกสารประกอบการประเมินให้ คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา ให้มี

การนําเสนอผลงานด้วย ซ่ึงการแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันท่ี กกจ. ได้รับเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วน 
 

 
 

3.ข้ันตอน... 
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3. ข้ันตอนการดําเนินการ กรณีตําแหน่งชํานาญการพิเศษท่ีว่าง 
 3.1 กกจ. เปิดรับสมัครคัดเลือก  

3.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครช้ีแจงผลงานในวันประชุม (สัมภาษณ์)  
3.3 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแล้ว กกจ. แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสาร

ประกอบการประเมิน 
3.4  กกจ. รวบรวมเอกสารประกอบการประเมินให้ คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา โดย

ให้มีการนําเสนอผลงานด้วย ซ่ึงการแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันท่ี กกจ. ได้รับเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วน 
 4. ข้ันตอนการดําเนินการ กรณีตําแหน่งเช่ียวชาญ 
  4.1 กกจ. เปิดรับสมัครคัดเลือก  
  4.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครช้ีแจงผลงานในวันประชุม 
(สัมภาษณ์)  
  4.3 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแล้ว กกจ. แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสาร
ประกอบการประเมิน  
  4.4 กกจ. รวบรวมเอกสารประกอบการประเมินให้ ก.พ. พิจารณา ซ่ึงการแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันท่ี 
ก.พ. ได้รับเอกสาร ประกอบการประเมินครบถ้วน 
 การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละคร้ังให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐาน
การคํานวนกําหนดอัตราเงินเดือนเป็นข้ันตํ่าข้ันสูง การเลื่อนเงินเดือนเป็น % ของค่ากลาง ซ่ึงกําหนดค่ากลางเป็น 
2 ค่า คือค่ากลางบน และค่ากลางล่าง ในแต่ละระดับ และมีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบ เป็น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วยอัตราร้อยละท่ีได้รับการเลื่อน จํานวนเงิน และเงินเดือนที่พึงได้รับ  
 การลามี 11 ประเภท ได้แก่ ลาป่วย การลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจ
ส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการเตรียม
พล การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การลา 
ติดตามคู่สมรส และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ รอบท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ รอบท่ี 2 
วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน  
 องค์ประกอบการประเมินและคะแนนของแต่ละองค์ประกอบมีผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 70 และ
สมรรถนะ ร้อยละ 30 สําหรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ผู้อํานวยการกอง/สํานัก เป็นผู้
ประเมินข้าราชการในสังกัด โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/สถานีพัฒนาท่ีดิน และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้ให้ข้อมูลและ 
ความเห็นประกอบการประเมิน ท้ังน้ีระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
และต้องปรับปรุง 
 


