
ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดนิ 
ว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

โดยที่กรมพัฒนาที่ดินสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ให้เป็น     
หมอดินอาสาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน  

ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้วางระเบียบไว้เพ่ือให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอดินอาสาในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่าย มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการใดๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “หมอดินอาสา”  หรือ “หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน” หมายความว่า เกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจ
เป็นอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะท าการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินและให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรทั่วไป ในหมูบ่้าน   
  “หมอดินอาสาประจ าต าบล” หมายความว่า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสา
ประจ าหมู่บ้านด้วยกัน และแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจ าต าบล  

“หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ” หมายความว่า หมอดินอาสาประจ าต าบลที่รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจ า
ต าบลด้วยกัน และแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจ า
อ าเภอ 

“หมอดินอาสาประจ าจังหวัด” หมายความว่า หมอดินอาสาประจ าอ าเภอที่รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจ า
อ าเภอด้วยกัน และแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจ า
จังหวัด 
 “ที่ปรึกษาหมอดินอาสา” หมายความว่า บุคคลที่กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติการ ให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน  

“เครือข่ายหมอดินอาสา” หมายความว่า กลุ่มสมาชิกซึ่งประกอบด้วย หมอดินอาสาประจ าจังหวัด และ/หรือหมอดิน
อาสาประจ าอ าเภอ และ/หรือหมอดินอาสาประจ าต าบล  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยมีการ
บริหารจัดการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน และมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบภายใต้การก ากับดูแลของ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ และอ านาจหน้าท่ี 

 
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของการบริหารงานหมอดินอาสา 
(๑) เพ่ือให้หมอดินอาสา ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจประสานเชื่อมโยงระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับ

เกษตรกรในระดับต่างๆ ตามที่ระเบียบนี้ก าหนด 
(๒) เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายการประสานงานโดยให้หมอดินอาสาเป็นผู้รับและ/หรือแจ้งข่าวสาร ข้อมูลด้านการ

พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตรับผิดชอบตลอดจนรับฟังปัญหา ส ารวจข้อมูล สอบถามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่ดินของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบและแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบ 

(๓) เพ่ือให้มีระบบส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้กับหมอดินอาสาในทุกระดับ มีความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน       
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น  
 (๔) เพ่ือสร้างระบบการบริหารงานหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ข้อ ๗ หมอดินอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทน จากกรมพัฒนาที่ดินดังนี้ 
(๑) มีบัตรประจ าตัวหมอดินอาสา 
(๒)ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน ได้รับข่าวสาร และอุปกรณ์เครื่องมือที่กรม

พัฒนาที่ดินจัดหาให้ตามความเหมาะสม 
(๓) ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(๔) ได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชู ในกรณีท่ีมีผลงานช่วยเหลือทางราชการอย่างดีเด่น โดยจะมีการคัดเลือกในระดับ

จังหวัดและระดับเขต หมอดินอาสาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว  จะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู จากกรมพัฒนา
ที่ดิน และหมอดินอาสาดีเด่นของกรมจะได้รับสิทธิในการเสนอชื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกเป็น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

(๕) ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะ จากภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาที่ดินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

(๖) ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมตามที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก าหนด 
 
ข้อ ๘ ให้มีการข้ึนทะเบียนหมอดินอาสา ทั้งนี้ หมอดินอาสาจังหวัดใดให้ขึ้นทะเบียนที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด       

ในจังหวัดนั้น ในการขึ้นทะเบียนหมอดินอาสาให้ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเป็นนายทะเบียนและให้สถานีพัฒนาที่ดินเป็น
หน่วยงานประสานงานหมอดินอาสาของจังหวัดนั้น 

ประเภทและคุณสมบัติของหมอดินอาสารวมทั้งการขึ้นทะเบียนหมอดินอาสาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ตามที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด 

ข้อ ๙ หมอดินอาสามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนที ่
(๒) เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา 

ในระดับที่เกี่ยวข้อง 
(๓) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน 
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(๔) เป็นผู้รับและ/หรือแจ้งข่าวสาร ข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตรับผิดชอบตลอดจนรับฟังปัญหา 
ส ารวจข้อมูล สอบถามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบและแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดิน
ได้รับทราบ 

(๕) เป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรในเขตรับผิดชอบ 

(๖) เป็นผู้ดูแลกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร จ านวนสมาชิกกลุ่มละ 50 คน  

(๗) เป็นแกนน าเครือข่ายหมอดินอาสาในระดับต่างๆ ที่รับผิดชอบ 
(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินทราบ  
(๙) ร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา และหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติ การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาระดับต่างๆ 

 
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการหมอดินอาสาระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 

โดยมีหมอดินอาสาประจ าต าบล หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ และหมอดินอาสาประจ าจังหวัด เป็นประธาน  มีกรรมการเป็น
หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจ าต าบล และหมอดินอาสาประจ าอ าเภอ และมีหน่วยพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เป็นที่ปรึกษา ส่วนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหมอดินอาสาให้
คัดเลือกมาจากกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการหมอดินอาสาในแต่ละระดับมีหน้าที่บริหารเครือข่ายหมอดิน
อาสาในระดับนั้นๆ ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
ข้อ ๑๑  ก าหนดให้คุณสมบัติของหมอดินอาสาเป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีความสมัครใจและเหมาะสมที่จะท างานเป็นหมอดินอาสา 
(๒) มีภูมิล าเนาและต้องมีการท าการเกษตรอยู่ในท้องที่นั้น 
(๓) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
(๔) ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส 
(๕) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์  
(๖) เคยผ่านการอบรมความรู้การพัฒนาที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน 
 
ข้อ ๑๒ ให้มีการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาในระดับต่างๆ ตามระเบียบและวิธีการที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การคัดเลือก/ แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน เป็นผู้กลั่นกรองพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัคร ตามข้อ ๑๑ เสนอผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแต่งตั้ง โดยก าหนดให้หมอดินอาสาประจ า
หมู่บ้าน ดูแลกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมี  
ทางการเกษตร คือ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน 1 คน ดูแลเกษตรกรอย่างน้อย กลุ่มละ 50 คน หากในหมู่บ้านใดมีเกษตรกร
จ านวนมาก สามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 กลุ่ม ก็ให้หน่วยพัฒนาที่ดินพิจารณากลั่นกรองบุคคล
ภายในกลุ่มที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ เสนอผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
เพ่ือดูแลเพ่ิมขึ้น โดยหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านที่แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นในหมู่บ้าน มากกว่า 1 คน ก็เรียกว่า หมอดินอาสาประจ า
หมู่บ้านที่ 1 หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านที่ 2  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านที่ 3 เรื่อยไป 
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(๒) การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าต าบล ให้หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ในแต่ละต าบลคัดเลือกกันเอง
และเสนอรายชื่อให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินกลั่นกรองเสนอผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจ า
ต าบลและให้มีหมอดินอาสาประจ าต าบล ต าบลละหนึ่งคน โดยหมอดินอาสาประจ าต าบลยังคงท าหน้าที่เป็นหมอดินอาสา
ประจ าหมู่บ้านด้วย      

(๓) การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ให้หมอดินอาสาประจ าต าบลในแต่ละอ าเภอคัดเลือกกันเอง 
และเสนอรายชื่อให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินกลั่นกรองเสนอผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่
จ าเป็นและเร่งด่วนให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินท าการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจ าต าบลที่พิจารณาแล้วเหมาะสมเสนอ
ให้ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจ าอ าเภอก็ได้ และให้มีหมอดินอาสาประจ าอ าเภอ อ าเภอละ
หนึ่งคน โดยหมอดินอาสาประจ าอ าเภอยังคงท าหน้าที่เป็นหมอดินอาสาประจ าต าบลในต าบลของตนเองด้วย 

(๔) การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าจังหวัด ให้หมอดินอาสาประจ าอ าเภอในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเอง 
และเสนอรายชื่อให้ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วนให้ผู้อ านวยการสถานี
พัฒนาที่ดินท าการคัดเลือกและแต่งตั้งจากหมอดินอาสาประจ าอ าเภอที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้เป็นหมอดินอาสา
ประจ าจังหวัดก็ได้ และให้มีหมอดินอาสาประจ าจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน โดยหมอดินอาสาประจ าจังหวัดยังคงท าหน้าที่เป็น
หมอดินอาสาประจ าอ าเภอในอ าเภอของตนเองด้วย   

(๕) การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสากรุงเทพมหานคร ระดับต่างๆ ให้การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาเป็นไป
ตามนี้คือ   การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ ากรุงเทพมหานครให้ใช้ระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสา
ประจ าจังหวัด การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าเขตให้ใช้ระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ า
อ าเภอ การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าแขวงให้ใช้ระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าต าบล 
การคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านให้ใช้ระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน 

 
ข้อ ๑๓ ให้ หมอดินอาสาประจ าต าบล หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ และหมอดินอาสาประจ าจังหวัด รวมทั้งหมอดิน

อาสากรุงเทพมหานครในระดับหมอดินอาสาประจ าแขวง  หมอดินอาสาประจ าเขต และ 
หมอดินอาสากรุงเทพมหานคร ดูแลเครือข่ายหมอดินอาสาในระดับที่ตนเองรับผิดชอบโดยเครือข่ายหมอดินอาสามีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) สร้างความเข้าใจในปัญหา และมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินของท้องถิ่นร่วมกัน 
(๒) สร้างความเข้าใจในทิศทางและจุดหมายร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ที่จะด าเนินการสนับสนุนรองรับ

การด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินและเครือข่าย 
(๓) ให้สมาชิกในเครือข่ายร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมมือกันกระท าอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆ ที่

เครือข่ายด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
(๔) ให้หมอดินอาสาในระดับต่างๆ แต่ละแห่งมีการติดต่อ สื่อสาร พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน 
หมวด ๓ 

การด ารงต าแหน่ง พ้นต าแหน่ง 
 

ข้อ ๑๔ ให้หมอดินอาสาประจ าจังหวัด  หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ  และหมอดินอาสาประจ าต าบล มีวาระในการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง   โดยจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันกี่วาระก็ได้ ถ้าหมอดินอาสาด้วยกันให้
การยอมรับและผ่านการเลือกตั้งและแต่งตั้งอย่างถูกต้อง หมอดินอาสาทุกระดับสถานะจะสิ้นสุดลงได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายที่อยู่ไปอยู่หมู่บ้านอ่ืนหรือไปท าการเกษตรนอกพ้ืนที่ที่ตนเองด ารงต าแหน่งอยู่  
(๔) คณะกรรมการหมอดินอาสาในระดับออกเสียง มากกว่า 2 ใน 3  หรือผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 

เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของหมอดินอาสาได้ 
(๕) ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมหรือฝึกอบรมที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการเกิน ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นให้ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินทราบ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและถูกจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ  ส าหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อมีการสิ้นสุดสถานะ หรือพ้นต าแหน่งของหมอดินอาสาทุกระดับ ให้สถานีพัฒนาที่ดินด าเนินการ 

คัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาในระดับต่างๆ ตามระเบียบข้อ ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
เมื่อมีการสิ้นสุดสถานะ หรือพ้นต าแหน่งก่อนวาระท่ีก าหนดของหมอดินอาสา ให้ท าการคัดเลือก/แต่งตั้งหมอดินอาสาใน
ระดับต่างๆ ตามระเบียบข้อ ๑๒ แต่ให้หมอดินอาสาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตน
ด ารงต าแหน่งแทน  
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บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๑๕ ในวาระแรกที่เริ่มใช้ระเบียบนี้ ให้สถานีพัฒนาที่ดินท าการแต่งตั้ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมอดินอาสา

ประจ าต าบล หมอดินอาสาประจ าอ าเภอและหมอดินอาสาประจ าจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และ หมอ
ดินอาสาประจ าต าบล  หมอดินอาสาประจ าอ าเภอและหมอดินอาสาประจ าจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการหมอดินอาสาในแต่
ละระดับ ที่ตัง้ขึ้นเป็นวาระแรกนี้ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  
 

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2553 
 
 
                                                                นายธวัชชัย   ส าโรงวัฒนา 
                                                                 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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