
ประวัติราชการ 
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุร ี

------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อ  นาย วันชัย  นามสกุล วงษา  
     สัญชาติ      ไทย               นับถือศาสนา    พุทธ 
 

2.  วัน/เดือน/ปีเกิด  วันที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2505      
 สถานที่เกิด  หมู่ที่  5  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี         
 

3. ประวัติการศึกษา   
                   คุณวุฒิและวิชาเอก       ปีที่สำเร็จการศึกษา              สถาบันการศึกษา  
                                

- ปวช. ( พืชกรรม )                          2523 วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี จ.ลพบุรี 
- ปวส. ( เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 2525 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเกษตร     

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
- วท.บ. ( เกษตรศึกษา พืชไร่-นา )      2527          คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเกษตรบางพระ 

                                                                        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  จ.ชลบุรี          
- วท.ม. ( การใช้ที่ดินและการจัดการ    2550        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

       ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน )      จ.กรุงเทพมหานคร 
 

4. ประวัติการทำงาน และประสบการณ์  
 

- รับราชการครั้งแรกท่ี ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2  ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529   
- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์        สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ม.ค.2553 – ก.ย.2553 
- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม        สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ต.ค.2553 – ธ.ค.2553 
- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   ม.ค.2554 – ธ.ค.2554 
- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ธ.ค.2554 – ม.ค.2563 
- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ม.ค.2563 – ปัจจุบัน 

 

ประสบการณ์  เกียรติคุณ/รางวัล ที่ได้รับ 
 

 -  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เพ่ือประกวด.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรม
พัฒนาที่ดิน (กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1 - 5) ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 
5 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ปีงบประมาณ 2545 

-   ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น รางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามนโยบาย
รัฐบาล แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2546 
ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ปีงบประมาณ 2546    



-๒- 
 

 
 

-   เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพ่ือประกวด.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรม
พัฒนาที่ดิน (กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6 - 8) ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 6 ว ที่ สถานี
พัฒนาที่ดินชัยนาท ปีงบประมาณ 2549  

 

ช่วงที่รับราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน (ทั้ง 5 จังหวัด) ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2553 
เป็นต้นมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ รวมทั้งสนับสนุน/ผลักดัน/สร้างแรงบันดาลใจให้ บุคลากรใน
องค์กร/ภาคี เครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลต่างๆ  
ได้แก่ 

   

-   หมอดินอาสา สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกดีเด่น ปี 
2553” ชนะเลิศของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
รับรางวัลในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 48 ปี 

-   สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ได้รางวัลในการประกวด  “การพัฒนาเว็บไซต์ดีเด่น ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด. ปี 2553” อันดับ 4 ของประเทศ รับรางวัลในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 48 ปี 

-   สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ร่วมกับหมอดินอาสา ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี รณรงค์ปลูก/ใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝกจนได้รับรางวัล “รากหญ้าแฝกทองคำพระราชทาน” (การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2553) โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สนง.กปร. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 
และกรมพัฒนาที่ดิน (นายทองสุข เทเสนา รับรางวัล พฤศจิกายน 2553 )  

-   สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวด “การพัฒนาเว็บไซต์ดีเด่น ระดับ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ปี 2554” อันดับ 1 ของประเทศ รับรางวัลในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน 
ครบรอบ 49 ปี 

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ปลูก/ใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก จนได้รับรางวัล “รากหญ้าแฝกทองคำพระราชทาน” (การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝก อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ครั ้งที ่ 7 ปี 2555 ประเภทหน่วยงาน) จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา 
สนง.กปร. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระ และ
คณะ เข้ารับรางวัลฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555) 

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รางวัล “การพัฒนาเว็บไซต์ดีเด่น ระดับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ปี 
2555”  อันดับ 3 ของประเทศ รับรางวัลในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี 

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับหมอดินอาสาตำบลปากน้ำ รณรงค์ปลูก/ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
จนได้รับรางวัล “รากหญ้าแฝกทองคำพระราชทาน” (การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ปี 2556) โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สนง.กปร. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 
และกรมพัฒนาที่ดิน (นายหอม บัวปรอท รับรางวัล วันที่ 23 มิถุนายน 2556)  

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับหมอดินอาสาตำบลปากน้ำ รณรงค์ปลูก/ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
จนได้รับรางวัล “รากหญ้าแฝกทองคำพระราชทาน” ( การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก อันเนื่อง 



-๓- 
 

 
 

มาจากพระราชดำริ ครั ้งที ่ 9 ปี 2557-58) โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สนง.กปร.  บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน (นายทนงศักดิ์ นิลน้อย รับรางวัล วันที่ 16 มิถุนายน 2558)  

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับหมอดินอำเภอเดิมบางนางบวช จัดทำและใช้ประโยชน์ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ “หมอดินอาสาดีเด่น สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ” ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 
2559 (นายทนงศักดิ์ นิลน้อย รับรางวัลในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี)   

-   สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับหมอดินอาสาตำบลปากน้ำ รณรงค์ปลูก/ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
จนได้รับรางวัล “รากหญ้าแฝกทองคำพระราชทาน” โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ปี 2561-62 ประเภท : ความยั่งยืน จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา 
สนง.กปร. บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน (นายสมาน ศรีโมรา เข้ารับรางวัล วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

- สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมขับเคลื่อนงาน การส่งเสริม/บริการ โดย นายสมนึก แซ่เตียว หมอดิน
อาสาตำบลหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ใน วันสถาปนากรม
พัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2563  

- สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านขับเคลื่อนงานบัตรดินดี รับรางวัลในวัน
สถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2563   

 

5. ตำแหน่งปัจจุบัน    
 

    ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
   

    ทีต่ั้ง  100 / 31  หมู่ที่   12   ตำบลปากแพรก       อำเภอเมืองกาญจนบุรี      จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัด    สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี      สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10   

       กรมพัฒนาที่ดิน                     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทรศัพท์  034 564277   โทรสาร  034 564291    โทรศัพท์มือถือ 081 9899475 

 

 

---------------------------------------------- 
นายวันชัย  วงษา  เจ้าของประวัติ 

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 


