นโยบายของคณะกรรมการบริหารงานสมาคมอนุรักษ์ ดนิ และนํา้ แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๑. งานบริหารทัว่ ไป
๑.๑ บริ หารงานในรู ปแบบของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ โดยมีนายกสมาคมฯ
เป็ นผูก้ าํ กับดูแล ให้การบริ หารงานเป็ นไปตามข้อบังคับสมาคม
๑.๒ บริ หารงานสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฯ โดยให้
สมาคมฯ เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า สาขาต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นการอนุ รักษ์ดินและนํ้า และเป็ นแหล่ง
กลางในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ดา้ นการอนุรักษ์ดินและนํ้า
๑.๓ บริ หารงานสมาคมด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ สมาชิกมีสิทธิ ตามสิ ทธิ และ
หน้าที่ ที่ควรจะเป็ น ตามข้อบังคับสมาคมฯ
๒. การจัดหาและบริการสมาชิก
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการหาสมาชิ ก โดยเชิ ญชวนผูส้ นใจ นักวิชาการและ
เกษตรกรเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและ
เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
๒.๒ เชิญชวนและให้โอกาสสําหรับสมาชิกในระดับเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาเป็ น
กรณี พิเศษ
๒.๓ สมาชิกมีสิทธิได้รับวารสารอนุรักษ์ดินและนํ้าปี ละ ๓ ฉบับ (เมษายน สิ งหาคม
และธันวาคม)
๓. การบริการทางวิชาการ
๓.๑ ร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่าง ๆ ของรั ฐและเอกชนในการให้
คําปรึ กษาและบริ การ ด้านการสํารวจ ศึกษาวิจยั ออกแบบทางด้านการอนุ รักษ์ดินและนํ้า การ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และภารกิจที่เกี่ยวข้อง
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๓.๒ มีการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ดา้ นการอนุ รักษ์ดินและนํ้าในพื้นที่เกษตรกร
และให้ประกาศนียบัตรสําหรับผูท้ ี่ทาํ การอนุรักษ์ดินและนํ้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็น
ผลชัดเจน เพื่อเป็ นการประกาศเกี ยรติ คุณและเป็ นตัวอย่างให้ผูอ้ ่ืนนําไปปฏิ บตั ิ โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานของผลงานให้เด่นชัด
๔. การจัดประชุม
๔.๑ จัดประชุมวิชาการประจําปี ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้าหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ที่อยูใ่ นความสนใจในระดับประเทศ หรื อร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๔.๒ จัดให้มีการเสวนา บรรยายพิเศษ และอภิปรายทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า หรื อสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม
๕. ด้ านการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร
๕.๑ จัดทําเอกสารในรู ปวารสารอนุรักษ์ดินและนํ้า ปี ละ ๓ เล่ม
๕.๒ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสมาคมฯ ทาง เว็บไซท์ เฟซบุค๊ และ ทางระบบ ไลน์
ของสมาคมฯ
๕.๓ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาคมฯ ในการประชุมต่างๆ ร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
๖. ด้ านความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
๖.๑ สร้ า งแนวทางความร่ ว มมื อ ในการทํา โครงการเกี่ ย วกับ ศึ ก ษา สํ า รวจ และ
ดํา เนิ น การในด้า นอนุ รั ก ษ์ดิ น และนํ้า ร่ ว มกับ สมาคม สถาบัน หรื อ หน่ ว ยงานขององค์ก าร
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานของประเทศต่างๆ อาทิเช่น WOCAT, ASOCON และประเทศ
ในเครื อข่ายโครงการวิจยั ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า
๖.๒ สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ กับสมาคมหรื อสถาบัน
ของต่างประเทศ ด้านการประชุม การดูงาน และการฝึ กอบรมกับประเทศต่าง ๆ และร่ วมจัด
ประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ กับหน่วยงานหรื อสถาบันต่าง ๆ

3

๖.๓ ให้ความร่ วมมื อกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ในการส่ ง
สมาชิ กไปดูงานในต่างประเทศ และสนับสนุ นให้นกั วิชาการจากต่างประเทศ มาดูงานในด้าน
อนุรักษ์ดินและนํ้า และการจัดการด้านทรัพยากรที่ดินร่ วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใน
ลักษณะเป็ นหน่ วยงานประสานและให้การสนับสนุ นเพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู้ ทาง
วิชาการ
๗. ด้ านทัศนศึกษา
๗.๑ จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พื้นที่ที่น่าสนใจภายในประเทศอย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง
๗.๒ จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ดินและนํ้าและทรั พยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ที่น่าสนใจต่างประเทศ อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง
๘. ด้ านการประชาสั มพันธ์
๘.๑ สร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่ องอนุรักษ์ดินและนํ้า และทรัพยากรที่ดินผ่านสื่ อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
๘.๒ ปลูกจิตสํานึกให้กบั เยาวชน ภายใต้โครงการประกวดบทความ เรี ยงความ วาดรู ป
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า จัดกิจกรรมการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า จัดอบรมให้
ความรู้ดา้ นการอนุรักษ์ดินและนํ้า แก่เยาวชน ยุวเกษตรกร ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
๘.๓ จัดทําของที่ระลึกของสมาคมอนุ รักษ์ดินและนํ้าแห่ งประเทศไทย เพื่อให้บริ การ
กับสมาชิกและผูท้ ี่สนใจ
----------------------------------------------

