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สารบัญ

ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใชที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดิน
ผูอํานวยการกลุมสํารวจและทําแผนท่ี
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําพูน
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน

กองบรรณาธิการ
นายวิโรจน บรรเจิดฤทธ์ิ
นางสาวกรวิกา  รัตนนพนันทน
นางสาวณัฐวดี แซลิ้ม
นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์
นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ

บรรณาธิการ
นางสาวทิวา   ปาตีคํา

ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดินวาดวย 4
การบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. ๒๕๕๓

โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสา 8
ประจําหมูบาน ปงบประมาณ 2559
 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  2,066 ราย 8
 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 577 ราย 9
 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1,000 ราย 9
 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 416 ราย 10
 ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 150 ราย 10

โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา 11
ประจําตําบล ปงบประมาณ 2559

โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา 12
ประจําอําเภอ ปงบประมาณ 2559

โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา 13
ประจําจังหวัด ปงบประมาณ 2559 

รอบรั้ว พ.ด 14

บก.ทักทาย
 สวัสดีคะ พี่นองและเพ่ือนหมอดินอาสาทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของปงบประมาณ 2559 

เปนฉบับตอนรับวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินไดจัดงาน “วันดินโลก” 

ระหวางวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย  เชิญรับชมบรรยากาศ

งานภายในเลมนะคะ รวมถึงบรรยากาศ การอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจําหมูบาน 

การพฒันาหมอดนิอาสาประจาํตาํบล การพฒันาหมอดนิอาสาประจาํอาํเภอ และการพฒันาหมอดนิอาสาประจาํจงัหวดั 

ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  อีกดวยนะคะ

 ที่สําคัญฉบับนี้ไดนําเอาระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553 มาแนะนํา

ใหกับพี่นองและเพื่อนหมอดินอาสาทุกทานดวยนะคะ

 ในดานเนือ้หาวิชาการ ไดนาํเร่ือง “ผลการใชเทคโนโลยีชวีภาพบางชนิด ตออัตราการรอดของกลาหญาแฝกแบบ
รากเปลือย” โดยนางสาวสภุาวด ีบญุธรรม นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ ศนูยปฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง 

มาฝากใหอานกัน เพื่อจะเปนแนวทางและประโยชนแกพี่นอง และเพื่อนหมอดินอาสาทุกทาน ซึ่งในฉบับหนา จะมี

เร่ือง “รูทันผลวิเคราะหดิน” มาใหติดตามกันคะ

“อากาศเปลี่ยนแปลงบอย รักษาสุขภาพดวยนะคะ แลวเจอกันฉบับหนานะคะ”
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ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
วาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา 

พ.ศ. ๒๕๕๓

 โดยที่กรมพัฒนาท่ีดินสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการคัดเลือกและแตงตั้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหเปน
หมอดินอาสาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๘ เพือ่ทาํหนาทีช่วยเหลือและสนับสนนุภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดนิในการใหบรกิารแกเกษตรกร
ในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
 ในการนี ้กรมพฒันาทีด่นิจึงไดวางระเบยีบไวเพือ่ใหเกษตรกรทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหเปนหมอดนิอาสาในระดบัจงัหวดั อาํเภอ 
ตาํบล และหมูบาน ใหสามารถปฏิบตัหินาท่ีเปนเครอืขาย มกีารดาํเนนิการไปในทิศทางเดียวกนัและเปนเอกภาพ ดงัตอไปน้ี
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. ๒๕๕๓”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือส่ังการใดๆ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้
 “หมอดินอาสา”  หรือ “หมอดินอาสาประจําหมูบาน” หมายความวา เกษตรกรท่ีสนใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจ
เปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดินพรอมที่จะทําการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินและใหคํา
แนะนําแกเกษตรกรทั่วไป ในหมูบาน  
  “หมอดินอาสาประจําตําบล” หมายความวา หมอดินอาสาประจําหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจากหมอดินอาสา
ประจําหมูบานดวยกัน และแตงต้ังโดยผูอาํนวยการสถานีพฒันาท่ีดนิ เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดนิ
ประจําตําบล 
 “หมอดนิอาสาประจาํอาํเภอ” หมายความวา หมอดนิอาสาประจาํตาํบลทีร่บัการคดัเลือกจากหมอดนิอาสาประจาํ
ตําบลดวยกัน และแตงต้ังโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจํา
อําเภอ
 “หมอดนิอาสาประจําจงัหวดั” หมายความวา หมอดนิอาสาประจําอาํเภอทีร่บัการคดัเลอืกจากหมอดินอาสาประจํา
อําเภอดวยกัน และแตงต้ังโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจํา
จังหวัด
 “ทีป่รึกษาหมอดินอาสา” หมายความวา บคุคลท่ีกรมพัฒนาท่ีดนิ พจิารณาเห็นวาเปนบคุคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม 
สามารถปฏิบัติการ ใหเกิดคุณประโยชนดานการพัฒนาที่ดิน 
 “เครอืขายหมอดนิอาสา” หมายความวา กลุมสมาชกิซึง่ประกอบดวย หมอดนิอาสาประจาํจงัหวดั และ/หรอืหมอดนิ
อาสาประจําอําเภอ และ/หรือหมอดินอาสาประจําตําบล  หมอดินอาสาประจําหมูบาน และสมาชิกกลุมเกษตรกร โดยมี
การบรหิารจดัการตดิตอประสานงาน ปฏบิตังิานรวมกนัในทุกสวนท่ีเกีย่วของกบัการพัฒนาท่ีดนิ และมกีารเชือ่มโยงกันอยาง
เปนระบบภายใตการกํากับดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน
 ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
วัตถุประสงค สิทธิประโยชน และอํานาจหนาที่

 ขอ ๖ วัตถุประสงคของการบริหารงานหมอดินอาสา
 (๑) เพือ่ใหหมอดนิอาสา ทาํหนาทีเ่ปนผูชวยเหลอืและสนบัสนนุภารกจิประสานเชือ่มโยงระหวางกรมพฒันาทีด่นิกบั
เกษตรกรในระดับตางๆ ตามที่ระเบียบนี้กําหนด
 (๒) เพื่อสรางระบบเครือขายการประสานงานโดยใหหมอดินอาสาเปนผูรับและ/หรือแจงขาวสาร ขอมูลดานการ
พัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรในเขตรับผิดชอบตลอดจนรับฟงปญหา สํารวจขอมูล สอบถามความตองการที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ดินของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบและแจงใหกรมพัฒนาที่ดินไดรับทราบ
 (๓) เพือ่ใหมรีะบบสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู ทกัษะ ภมูปิญญาและประสบการณดานการพัฒนาท่ีดนิใหกบั
หมอดินอาสาในทุกระดับ มคีวามสามารถในการถายทอด ความรู ประสบการณและเทคโนโลยีดานการพัฒนาทีด่นิ ทีถ่กูตอง
ตามหลักวิชาการใหแกเกษตรกรในทองถ่ิน 
 (๔) เพือ่สรางระบบการบริหารงานหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดนิใหมคีวามชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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 ขอ ๗ หมอดินอาสาจะไดรับสิทธิประโยชนและส่ิงตอบแทน จากกรมพัฒนาที่ดินดังนี้
 (๑) มีบัตรประจําตัวหมอดินอาสา
 (๒)ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเรียนรูงานพัฒนาท่ีดิน ไดรับขาวสาร และอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
กรมพัฒนาที่ดินจัดหาใหตามความเหมาะสม
 (๓) ไดรับโอกาสเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
 (๔) ไดรับการประกาศยกยอง เชิดชู ในกรณีที่มีผลงานชวยเหลือทางราชการอยางดีเดน โดยจะมีการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและระดับเขต หมอดินอาสาที่ผานการคัดเลือกแลว  จะไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชู จากกรม
พฒันาทีด่นิ และหมอดนิอาสาดเีดนของกรมจะไดรบัสิทธใินการเสนอชือ่ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพจิารณาคดัเลอืกเปน
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (๕) ไดรบัคาตอบแทน คาเบ้ียเลีย้ง/ยานพาหนะ จากภารกิจหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจากกรมพัฒนาท่ีดนิตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
 (๖) ไดรับสิทธิประโยชนอื่นเพิ่มเติมตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกําหนด

 ขอ ๘ ใหมีการขึ้นทะเบียนหมอดินอาสา ทั้งนี้ หมอดินอาสาจังหวัดใดใหขึ้นทะเบียนที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ในจงัหวัดนัน้ ในการขึน้ทะเบยีนหมอดนิอาสาใหผูอาํนวยการสถานพีฒันาทีด่นิเปนนายทะเบยีนและใหสถานพีฒันาทีด่นิเปน
หนวยงานประสานงานหมอดินอาสาของจังหวัดนั้น
 ประเภทและคุณสมบัติของหมอดินอาสารวมท้ังการขึ้นทะเบียนหมอดินอาสาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด

 ขอ ๙ หมอดินอาสามีหนาที่ ดังตอไปนี้
 (๑) เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่
 (๒) เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาในระดับที่เกี่ยวของ
 (๓) เปนผูดําเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน
 (๔) เปนผูรับและ/หรือแจงขาวสาร ขอมูลดานการพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรในเขตรับผิดชอบตลอดจนรับฟงปญหา 
สาํรวจขอมลู สอบถามความตองการทีเ่กีย่วของกบัการพัฒนาทีด่นิของเกษตรกรในเขตรับผดิชอบและแจงใหกรมพฒันาทีด่นิ
ไดรับทราบ
 (๕) เปนผูชวยเหลอืและสนบัสนนุภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิในดานการถายทอดความรู ประสบการณ และเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาที่ดินแกเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
 (๖) เปนผูดูแลกลุมเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นในหมูบานดานการพัฒนาท่ีดิน การใชสารอินทรียเพื่อลดใช
สารเคมีทางการเกษตร จํานวนสมาชิกกลุมละ 50 คน 
 (๗) เปนแกนนําเครือขายหมอดินอาสาในระดับตางๆ ที่รับผิดชอบ
 (๘) รายงานผลการปฏิบัติงานในสวนที่ไดรับมอบหมายใหสถานีพัฒนาที่ดินทราบ 
 (๙) รวมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา และหรือปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากกรมพัฒนาท่ีดิน

หมวด ๒
คุณสมบัติ การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาระดับตางๆ

 ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการหมอดินอาสาระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แตงตั้งโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน 
โดยมีหมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด เปนประธาน  มีกรรมการเปน
หมอดินอาสาประจําหมูบาน หมอดินอาสาประจําตําบล และหมอดินอาสาประจําอําเภอ และมีหนวยพัฒนาที่ดินหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เปนที่ปรึกษา สวนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหมอดินอาสา
ใหคัดเลือกมาจากกรรมการผูใดผูหนึ่งที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการหมอดินอาสาในแตละระดับมีหนาที่บริหารเครือขาย
หมอดินอาสาในระดับนั้นๆ ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
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 ขอ ๑๑  กําหนดใหคุณสมบัติของหมอดินอาสาเปนไปตามระเบียบดังตอไปนี้
 (๑)  มีความสมัครใจและเหมาะสมท่ีจะทํางานเปนหมอดินอาสา
 (๒) มีภูมิลําเนาและตองมีการทําการเกษตรอยูในทองท่ีนั้น
 (๓) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
 (๔) ไดรับความยินยอมจากคูสมรส
 (๕) มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 
 (๖) เคยผานการอบรมความรูการพัฒนาที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน

 ขอ ๑๒ ใหมีการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาในระดับตางๆ ตามระเบียบและวิธีการที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 
ดังตอไปนี้
 (๑) การคัดเลือก/ แตงตัง้หมอดินอาสาประจําหมูบาน ใหหวัหนาหนวยพัฒนาท่ีดนิ เปนผูกล่ันกรองพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัคร ตามขอ ๑๑ เสนอผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแตงตั้ง โดยกําหนดใหหมอดินอาสาประจําหมูบาน ดูแล
กลุมเกษตรกรท่ีกรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นในหมูบานดานการพัฒนาท่ีดิน การใชสารอินทรียเพื่อลดใชสารเคมีทางการเกษตร 
คือ หมอดินอาสาประจําหมูบาน 1 คน ดูแลเกษตรกรอยางนอย กลุมละ 50 คน หากในหมูบานใดมีเกษตรกรจํานวนมาก 
สามารถจัดต้ังกลุมเกษตรกรในหมูบานเพ่ิมขึน้มากกวา 1 กลุม กใ็หหนวยพัฒนาท่ีดนิพจิารณากล่ันกรองบุคคลภายในกลุมทีม่ี
คุณสมบัติ ตามขอ ๑๑ เสนอผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแตงตั้งเปนหมอดินอาสาประจําหมูบานเพื่อดูแลเพิ่มขึ้น 
โดยหมอดินอาสาประจําหมูบานท่ีแตงตั้งเพ่ิมข้ึนในหมูบาน มากกวา 1 คน ก็เรียกวา หมอดินอาสาประจําหมูบานท่ี 1 
หมอดินอาสาประจําหมูบานที่ 2 หมอดินอาสาประจําหมูบานที่ 3 เรื่อยไป
 (๒) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําตําบล ใหหมอดินอาสาประจําหมูบาน ในแตละตําบลคัดเลือกกันเอง
และเสนอรายชื่อใหหัวหนาหนวยพัฒนาที่ดินกลั่นกรองเสนอผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแตงตั้งเปนหมอดินอาสาประจํา
ตําบลและใหมีหมอดินอาสาประจําตําบล ตําบลละหน่ึงคน โดยหมอดินอาสาประจําตําบลยังคงทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสา
ประจําหมูบานดวย     
 (๓) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําอําเภอ ใหหมอดินอาสาประจําตําบลในแตละอําเภอคัดเลือกกันเอง 
และเสนอรายช่ือใหหวัหนาหนวยพฒันาทีด่นิกลัน่กรองเสนอผูอาํนวยการสถานีพฒันาท่ีดนิพจิารณาแตงตัง้ เวนแตในกรณีที่
จําเปนและเรงดวนใหหัวหนาหนวยพัฒนาท่ีดินทําการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําตําบลท่ีพิจารณาแลวเหมาะสมเสนอ
ใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินแตงตั้งเปนหมอดินอาสาประจําอําเภอก็ได และใหมีหมอดินอาสาประจําอําเภอ อําเภอ
ละหนึ่งคน โดยหมอดินอาสาประจําอําเภอยังคงทําหนาที่เปนหมอดินอาสาประจําตําบลในตําบลของตนเองดวย
 (๔) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําจังหวัด ใหหมอดินอาสาประจําอําเภอในแตละจังหวัดคัดเลือกกันเอง 
และเสนอรายช่ือใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิจารณาแตงตั้ง เวนแตในกรณีที่จําเปนและเรงดวนใหผูอํานวยการสถานี
พัฒนาท่ีดินทําการคัดเลือกและแตงต้ังจากหมอดินอาสาประจําอําเภอท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมใหเปนหมอดินอาสา
ประจําจงัหวัดกไ็ด และใหมหีมอดินอาสาประจําจงัหวัด จงัหวัดละหน่ึงคน โดยหมอดินอาสาประจําจงัหวัดยงัคงทําหนาท่ีเปน
หมอดินอาสาประจําอําเภอในอําเภอของตนเองดวย  
 (๕) การคดัเลอืก/แตงตัง้หมอดนิอาสากรงุเทพมหานคร ระดบัตางๆ ใหการคดัเลอืก/แตงตัง้หมอดนิอาสาเปนไปตามนีค้อื   
การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจํากรุงเทพมหานครใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจํา
จังหวัด การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําเขตใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําอําเภอ 
การคัดเลือก/แตงตัง้หมอดินอาสาประจําแขวงใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตัง้หมอดินอาสาประจําตาํบล การคัดเลือก/
แตงตั้งหมอดินอาสาประจําหมูบานใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําหมูบาน

 ขอ ๑๓ ใหหมอดนิอาสาประจาํตาํบล หมอดนิอาสาประจาํอําเภอ และหมอดนิอาสาประจาํจังหวดั รวมทัง้หมอดนิอาสา
กรงุเทพมหานครในระดบัหมอดนิอาสาประจาํแขวง  หมอดนิอาสาประจาํเขต และหมอดนิอาสากรงุเทพมหานคร ดแูลเครอืขาย
หมอดินอาสาในระดับที่ตนเองรับผิดชอบโดยเครือขายหมอดินอาสามีหนาที่ดังตอไปนี้
 (๑) สรางความเขาใจในปญหา และมีจิตสํานึกในการแกไขปญหาทรัพยากรดินของทองถิ่นรวมกัน
 (๒) สรางความเขาใจในทิศทางและจุดหมายรวมกันระหวางสมาชิกกลุมเครือขาย ที่จะดําเนินการสนับสนุนรองรับ
การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินและเครือขาย
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 (๓) ใหสมาชกิในเครอืขายรวมรบัรู รวมคดิ รวมตดัสนิใจและรวมมอืกนักระทาํอยางแขง็ขนัในกจิกรรมตางๆ ทีเ่ครอืขาย
ดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
 (๔) ใหหมอดินอาสาในระดับตางๆ แตละแหงมีการติดตอ สื่อสาร พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู เชื่อมโยงเปนเครือขาย
รวมกัน

หมวด ๓
การดํารงตําแหนง พนตําแหนง

 ขอ ๑๔ ใหหมอดินอาสาประจําจังหวัด  หมอดินอาสาประจําอําเภอ  และหมอดินอาสาประจําตําบล มีวาระในการ
ดาํรงตําแหนงคราวละส่ีป นบัแตวนัทีม่คีาํสัง่แตงต้ัง   โดยจะดํารงตาํแหนงตดิตอกนักีว่าระก็ได ถาหมอดินอาสาดวยกนัใหการ
ยอมรับและผานการเลือกต้ังและแตงต้ังอยางถูกตอง 
 หมอดินอาสาทุกระดับสถานะจะส้ินสุดลงไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ยายที่อยูไปอยูหมูบานอื่นหรือไปทําการเกษตรนอกพ้ืนที่ที่ตนเองดํารงตําแหนงอยู 
 (๔) คณะกรรมการหมอดินอาสาในระดับออกเสียง มากกวา 2 ใน 3  หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
เห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของหมอดินอาสาได
 (๕) ไมเขารวมกิจกรรม ประชุมหรือฝกอบรมท่ีกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการเกิน ๓ ครั้งติดตอกัน โดยไมไดแจงเหตุผล
ความจําเปนใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินทราบ
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและถูกจําคุกเวนแตเปนโทษ  สําหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เมื่อมีการสิ้นสุดสถานะ หรือพนตําแหนงของหมอดินอาสาทุกระดับ ใหสถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการ
คัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาในระดับตางๆ ตามระเบียบขอ ๑๒ ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน 
 เมื่อมีการส้ินสุดสถานะ หรือพนตําแหนงกอนวาระท่ีกําหนดของหมอดินอาสา ใหทําการคัดเลือก/แตงต้ังหมอดิน
อาสาในระดับตางๆ ตามระเบียบขอ ๑๒ แตใหหมอดินอาสาที่ไดรับการแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

 
บทเฉพาะกาล

 ขอ ๑๕ ในวาระแรกทีเ่ริม่ใชระเบยีบนี ้ใหสถานพีฒันาทีด่นิทําการแตงตัง้ หมอดนิอาสาประจาํหมูบาน หมอดนิอาสา
ประจาํตาํบล หมอดนิอาสาประจาํอําเภอและหมอดนิอาสาประจาํจงัหวดั ใหแลวเสรจ็กอนวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๓ และ หมอ
ดินอาสาประจําตําบล  หมอดินอาสาประจําอําเภอและหมอดินอาสาประจําจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการหมอดินอาสาใน
แตละระดับ ที่ตั้งขึ้นเปนวาระแรกนี้ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
 

ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2553

นายธวัชชัย   สําโรงวัฒนา
 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม    2,066 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน    577 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง    1,000 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน   416 ราย

 ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 150 ราย

   รวม    4,209 ราย

โครงการอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจําหมูบาน 

ปงบประมาณ 2559

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  2,066 ราย
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สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 577 ราย

สถานีพัฒนาท่ีดินลําปาง 1,000 ราย
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สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 416 ราย

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 150 รายศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 150 ราย
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โครงการอบรม หลักสูตร 
การพัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล 

ปงบประมาณ 2559

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม    198 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน    51 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง    96 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน   45 ราย

 ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 85 ราย

รวม  475 ราย
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โครงการอบรม หลักสูตร 
การพัฒนาหมอดินอาสาประจําอําเภอ 

ปงบประมาณ 2559
 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  28 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน  7 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง  13 ราย

 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 8 ราย

   รวม  53 ราย
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โครงการอบรม หลักสูตร 
การพัฒนาหมอดินอาสาประจําจังหวัด 

ปงบประมาณ 2559 
จํานวน 4 ราย
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รอบรั้ว
 (4 ธ.ค. 58) นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการมอบรางวัลการแขงขันประกวดรอง

เพลงเทิดพระเกียรติ และรางวัลการประกวดภาพถาย One Shot Knockout ซึ่งเปนกิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม 

และการสงทายปดินสากล ป 2558” ภายใตชื่อ “ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแหงชีวิต : Soils, a solid Ground for Life” 

ณ เวทีกลาง กรมพัฒนาที่ดิน

 เวลา 06.00 น. (6 ธ.ค. 58) นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการจัดกิจกรรม “เดิน - 

วิ่ง บนแผนดินของพอ : Run for Soils, Run for the King” ทําการปลอยตัวนักกีฬาวิ่งระยะทาง 8.8 กม. และนักกีฬา

เดินเทิดพระเกียรติ 2.7 กม. ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทายในงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม และการสงทายปดินสากล 2558” 

ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร เวลา 16.00 น.

พ.ด
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 นายปราโมทย ยาใจ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พรอมดวยเจาหนาที่ รวมพิธีเปดงาน “ใตรม

พระบารมี 33 ป ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธนัวาคม 2558 ณ ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร นายอาํพล เสนาณรงค 

องคมนตรี เปนประธานเปดงาน ใตรมพระบารมี 33 ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหวางวันที่ 14 
– 20 ธันวาคม 2558 เพื่อเปนการเผยแพรแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดพระราชทานให

ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร เปนการเผยแพรกจิกรรมการดําเนินงานของศูนยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร โดย
การจัดงานในครั้งน้ี ไดมีการจัดนิทรรศการ ปาฟน นํ้ามี ดินดี สูวิถีชีวิตทียั่งยืน นิทรรศการดานผลสําเร็จและรูปแบบ

การพัฒนาตาง ๆ ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ไดดําเนินการและขยายผลการดําเนินงาน ไปสูเกษตรกรและ

ราษฎรท่ีไดเขามาศึกษาดูงาน อบรม ไดเหน็และนําไปปฏิบตัจินประสบผลสําเร็จ เพือ่ใหประชาชนทุกภาคสวนไดเรยีน

รูและเขาใจ พรอมทั้งมีสวนรวมในการนอมนําแนวพระราชดําริ ไปประยุกตในการดําเนินชีวิต
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