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1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานและการบริการเกี่ยวกับกา

ปรับปรุงดินให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรตามมาตรฐานเดียวกัน  
1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
2. ผังกระบวนการท างาน (Work Flow) 
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2. ผังกระบวนการท างาน ( Work Flow) กระบวนการย่อยท่ี 2  การปรับปรุงบ ารุงดิน 

ผังกระบวนการปรับปรุงบ ารุงดิน เวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลดิน 
ส ารวจสภาพพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
พิจารณาค าขอ /ความต้องการของ
เกษตรกร 
 

สพด. 
สพข. 

 
 

ก.ย. 
 

จัดท าแผนงานปรับปรุงบ ารุงดิน
ตามสภาพปัญหาดิน แผนเงิน
งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาดิน
ในพ้ืนที่  
 

สพด. 
สพข. 

 

พ.ย. 
-มิ.ย. 
 

- จนท.สพด.จัดประชุมชี้แจง 
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
- จัดท าแปลงสาธิตในพ้ืนที่จุด
เรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ 
- สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
- เกษตรกรด าเนินการปรับปรุง
บ ารุงดินของตนเอง 
 

สพด. 
 

เม.ย.-
ก.ย. 
 

- จนท.ติดตามให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบผลการน าไปใช้ของ
เกษตรกร 
 

สพด. 
 

ต.ค.-
ธ.ค. 
 

ประเมินผลความส าเร็จ 
 

 

 

สพข. กผง.
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.  ขอบเขต  
คู่มือระเบียบการปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่ดิน ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 

ตั้งแต่ข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน   แล้วน ามาจัดท าแผน
ปรับปรุงบ ารุงดินตามสภาพปัญหาแต่ละประเภท ซึ่งการด าเนินการปรับปรุงดิน ประกอบด้วย ดินเปรี้ยว ดิน
กรด ดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม ดินขาดอินทรียวัตถุ ฯลฯโดยมีมาตรการในการปรับปรุงโดยใช้วัสดุปูน เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดและผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. จากนั้นติดตามผลการน าไปใช้ในพื้นที่ของเกษตรกร และติดตาม
ประเมินผล   

เริ่มต้น 

จัดท าแผนงานปรับปรุงบ ารุงดิน
ตามสภาพปัญหาดิน (ดินเปรี้ยว/  
กรด/เค็ม/ขาดอินทรียวัตถุ ฯลฯ) 

แผนการใช้ท่ีดิน 
1 : 4000 

 

ประชุมชี้แจงเกษตรกร 
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

ด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน/พด. 
 

สาธิตในจุดเรียนรู้/ 
ศูนย์เรียนรู้ 

 

ติดตามแนะน าการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี การดูแล
รักษาและการประเมินผล 

พื้นทีเ่กษตรที่มีปัญหา 
ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน 
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3. ความรับผิดชอบ  
4.1 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน/ หรือรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับมอบหมาย   
      มีบทบาทหน้าที่อนุมัติโครงการและงบประมาณ   

 4.2 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต    
      มีบทบาทหน้าที่  ก ากับดูแล ติดตาม การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่มอบหมาย และกลุ่ม

ฝุายในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต มีบทบาทหน้าที่สนับสนุน เรื่องข้อมูลด้านวิชาการและวิทยากร  
4.3 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  
      มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองในการจัดท าแผนการปรับปรุงบ ารุงดินที่สอดคล้องและเหมาะสม

ตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินให้ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 4.4 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน  

      มีบทบาทหน้าที่ ในการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เสนอเพ่ือจัดท าแผนงาน
ประชุมชี้แจงเกษตรกร เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และติดตามให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกร/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.5 เจ้าหน้าที่ สพข. 
      มีบทบาทหน้าที่ ในการสนับสนุนข้อมูลงานวิจัย เอกสารวิชาการ ในการปรับปรุงบ ารุงดินและ

ข้อมูลด้านการจัดการดินส าหรับปลูกพืช ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดิน  รวมทั้งการร่วมออกแบบงานวิจัย สาธิต 
ทดสอบด้านการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่ที่ต้องการใช้งานวิจัยพัฒนาต่อยอด 

4.6  ผู้ประเมิน/ เจ้าหน้าที่ประเมินผล  
       มีบทบาทหนา้ท่ี ตดิตามประเมินผลส าเรจ็การปฏิบตังิานของโครงการ 

5. ค าจ ากัดความ  
 ดินเปรี้ยว หรือดินกรด  (Acid soil) หมายถึง ดินที่มีค่า pH วัดได้ต่ ากว่า 7.0 ดังนั้น ดินเปรี้ยวจัด 
(Acid sulfate soil) จึงเป็นดินเปรี้ยวหรือดินกรดชนิดหนึ่ง  แต่มีความหมายแตกต่างจากดินกรดโดยทั่ว  ๆ 
ไป หรือดินกรดธรรมดา หนังสือค าบัญญัติศัพท์  ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ . 2523) ได้ให้
ความหมายว่า acid sulfate soil หมายถึง ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดก ามะถัน 
 ดินเค็ม (saline soil) หมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช  เนื่องจากท าให้พืชเกิดอาการขาดน้ า  และมีการสะสม
ไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไปนอกจากนี้ยังท าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย 
 ดินทราย ดินเนื้อทรายเป็นกลุ่มชุดดินที่ไม่อุ้มน้ า  ง่ายต่อการกัดกร่อน  ความสามารถในการจับหรือ
แลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารต่ า ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก  ขาดสารปรับปรุงบ ารุงดิน จากผลการส ารวจของ
กรมพัฒนาที่ดิน  พบว่ามีดินทรายทั่วประเทศประมาณ 6 ล้านไร่ กระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 3 ล้านไร่ และภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  ซึ่งจะต้องมีการจัดการเป็นกรณี
พิเศษกว่าดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ 
 ดินเสื่อมโทรม  คือ ดินที่มีสภาพแปรเปลี่ยนไปจากเดิม  และอยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อผลผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจากคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ ของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  เช่นสมบัติ
ทางเคมีของดินมีสภาพเป็นกรดจัด  เค็มจัด ทางด้านกายภาพของดินสูญเสียโครงสร้างท าให้เกิดอัดตัวแน่น  
ขาดความโปร่งพรุน ความอุดมสมบูรณ์ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและอยู่ในสภาวะไม่สมดุล  กิจกรรม
ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เกิดข้ึนยาก ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทาง



 5 

การเกษตรอยู่ในระดับต่ า  สาเหตุที่ก่อให้เกิดสภาพดินเสื่อมโทรม  เกิดจากการชะล้าง พังทลายของดิน  และ
การใช้ที่ดินโดยไม่ถูกต้อง 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน  หมายถึง  การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรให้สามารถใช้ท าการ
เพาะปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปรกติ เช่น การปรับปรุงดินเปรี้ยว ดินเค็ม เป็นต้น 
 ปูน หมายถึง ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ ยิปซัม  โดโลไมต์ หรือสารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 พืชปุ๋ยสด หมายถึง พันธุ์พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดเป็นพืชตระกูลถั่วเช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง ปอเทือง โสน ถั่วพร้า ฯลฯ  เพราะพืชตระกูลถั่วมีคุณสมบัติเศษคือที่รากมีปมเรียกว่าปมราก
ถั่ว ในปมเหล่านี้มีเชื้อจุลินทรีย์จ าพวกไรโซเบียมอยู่เป็นจ านวนมาก  ไรโซเบียมนี้สามารถดูดตรึงธาตุ
ไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ได้ เมื่อพืชสลายตัวเน่าเปื่อยก็จะเพ่ิมธาตุไนโตรเจนและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
 ปุ๋ยพืชสด  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  ได้จากต้นและใบของพืชปุ๋ยสดที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เมื่อถึงระยะท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มที่ คือเมื่อพืชเริ่มออกดอกจนถึงดอกบานเต็มท่ี  ก็ท าการตัดสับ
แล้วไถกลบหรือไถลบลงไปในดินทั้งต้นก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืชหลังจากท้ิงไว้จนเน่าเปื่อยสลายตัวผุพังก็จะให้
ธาตุอาหารพืชและเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับพืชที่จะปลูกต่อไป 

สพข. หมายถึง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค   

สพด.  หมายถึง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ในแต่ละ    
จังหวัดทั่วประเทศไทย  

กผง. หมายถึง กองแผนงาน 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1 เจ้าหน้าที่ สพด.ร่วมกับ สพข. ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลดิน ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน 

แผนการใช้ที่ดิน เขตการใช้ที่ดินระดับต าบล ข้อมูลด้านกายภาพท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ค าขอและความต้องการ
ของเกษตรกร และ อปท. ที่ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนไว้รวมทั้งข้อมูลจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่จริง 
ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินของกรมฯ เพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 

6.2  สพด. ร่วมกับ สพข. ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนงาน แผนค าของบประมาณด้านการปรับปรุง
บ ารุงดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาดินแต่ละประเภท ก าหนดพื้นท่ีเปูาหมาย เกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย วิธีการแก้ปัญหา
ดิน งบประมาณท่ีต้องใช้ โดยพื้นที่ด าเนินการ เน้นพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินเป็นอันดับแรก พื้นที่นอกเหนือ
จากนั้น พิจารณาตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนที่ได้จัดไว้ ซึ่งต้องสอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมฯ แล้วจัดส่งแผนดังกล่าวเสนอ กผง. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเปูาหมาย
และงบประมาณส าหรับด าเนินการต่อไป 

6.3  เมื่อ สพด. สพข. ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้ 
6.3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการจัดหาวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามเปูาหมายที่ได้รับอนุมัติ ให้ทัน

ต่อเวลาในการใช้งาน 
6.3.2 เจ้าหน้าที่ สพด. ด าเนินการจัดท า จุดเรียน / ศูนย์เรียนรู้ / แปลงสาธิตทดสอบ ที่เหมาะสม

ตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพื่อแสดงการจัดการดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรได้
ศึกษาและดูเป็นตัวอย่าง เพื่อพิจารณาน าไปใช้แก้ไขในพื้นที่ดินของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ สพด. จะได้รับ
ค าแนะน าทางวิชาการ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการของ สพข.และนักวิชาการจากกองส่วนกลางที่เก่ียวข้อง 
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6.3.3 เจ้าหน้าที่ สพด. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ดังนี ้
  6.3.3.1 จัดประชุมชี้แจง แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของดินใน

พ้ืนที่การปรับปรุงแก้ไข  การใช้วัสดุปรับปรุงดิน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่ ควรแจกจ่ายคู่มือ แผ่นพับการปรับปรุงบ ารุงดินที่กรมฯ จัดท าไว้ ให้แก่เกษตรกรด้วย 

  6.3.3.2 แจกจ่ายวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร โดยไม่คิดมูลค่า โดยฝุายจัดหาพัสดุ
จะก าหนดให้ท าการขนส่งไปกองถึงระดับต าบล / หมู่บ้าน ที่อยู่ของเกษตรกร โดยกองรวมเป็นจุดใหญ่ ๆ 
แล้วนัดเกษตรกรมารับเพ่ือน าไปใช้ในแปลงของตนเอง 

 ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินที่กรมฯ จัดหาให้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตการ
ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะมีปริมาณไม่เพียงพอที่เกษตรกรจะน าไปใช้เต็มพื้นที่ ดังนั้นเกษตรกรต้องใช้ในอัตรา
ค าแนะน าท่ีเหมาะสมตามขนาดของพ้ืนที่ 

 การแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินทุกประเภทให้แจกจ่ายตามแผนที่ได้ก าหนดไว้และให้
เจ้าหน้าที่ สพด. ผู้แจกจ่ายจัดท าทะเบียนหรือแบบฟอร์ม รับ – จ่าย วัสดุ แก่เกษตรกรไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบด้วย 

 6.4  เจ้าหน้าที่ สพด.ร่วมกับหมอดินอาสา เข้าไปติดตาม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เช่น ช่วงเวลาการไถกลบพืชปุ๋ยสด ควรอยู่ในช่วงที่พืชออกดอก ซึ่งเป็นเวลาที่ต้นพืชจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยใน
ดินได้เป็นอย่างดี รวมทั้งติดตามผลการน าไปใช้ ซึ่งบางกรณี เช่น จุดเรียนรู้ / ศูนย์เรียนรู้ / แปลงทดสอบ 
จ าเป็นจะต้องเก็บข้อมูลการปฏิบัติในแปลงอย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนผลผลิตของพืช
หลักท่ีปลูก ตัวอย่างดินก่อนและหลังใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน รวมทั้งต้นทุน ผลตอบแทนในการผลิต เพื่อน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ทางวิชาการต่อไป 

6.5  ประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม โดยนักวิชาการของ สพข. หรือ เจ้าหน้าที่จากกองส่วนกลาง / 
คณะท างานที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ ให้ด าเนินการประเมินผลผลิต ( Out put)  หรือผลลัพธ์ ( Out 
come) ของกิจกรรมด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือน าผลมาปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนการ
ด าเนินงานด้านการปรับปรุงบ ารุงดินของกรมฯ ต่อไป 

7. กฎหมาย มาตรฐานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
7.1 กฎหมาย กฎระเบียบและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.1.1  พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 (มาตราที่เก่ียวข้อง 16-18)   

  7.1.2  กฎกระทรวง พ.ศ.2545  
  7.1.3 พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที2่) พ.ศ. 2550 
7.1.4 ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ ารุงดินหรือท่ีดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นการเฉพาะราย   
 

7.2 คู่มือปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
7.2.1 คู่มือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

7.2.1.1 คู่มือการด าเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2542 
7.2.1.2 คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร (พฤษภาคม 2553) 
7.2.1.3 คู่มือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดินประจ าปีงบประมาณ 2552 

7.2.2 วิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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7.2.2.1 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ 17 ล้านไร่ เพ่ือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านเกษตร
อินทรีย์ ปี 2549 

7.2.2.2 การจัดการดินและพืชเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินอินทรียวัตถุต่ า กรมพัฒนาที่ดิน 
7.2.2.3 พืชตระกูลถั่วและพืชปรับปรุงบ ารุงดิน  
7.2.2.4 ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิต การใช้ มาตรฐานและคุณภาพ กรมวิชาการเกษตร  2548 

8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร  

8.1  การจัดเก็บ 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. เอกสารค าขอ.. ธุรการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝุายธุรการของสพด. เอกสาร 5 ปี 
2. รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ธุรการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝุายธุรการของสพด. เอกสาร/cd 5 ปี 
3. แผน/รายงานผลการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

ธุรการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝุายธุรการของสพด. เอกสาร/cd 5 ปี 

4. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝุายธุรการของเขต เอกสาร/cd 10 ปี 
5. บันทึกการประชุม ต่าง ๆ ธุรการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝุายธุรการของสพด. เอกสาร/cd 5 ปี 
6. เอกสารประเมินโครงการ หน่วยงานที่ประเมิน ฝุายธุรการของเขต เอกสาร/cd 5 ปี 
7. ผลงานวิจัย ห้องสมุด กรม ฯ และส่วน

วิชาการ 
นักวิชาการส่วน
วิชาการฯ 

เอกสาร/cd 
เว็บไซต์ 

ตลอดไป 

8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง  

เอกสารล าดับที่ 1-7 ผู้มีสิทธิ์คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทุกระดับ ที่ขอใช้บริการข้อมูล   
9.  ระบบการติดตามและประเมินผล  

9.1   เครื่องชี้วัดคุณภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจ (ร้อยละ 70 ของผู้เข้ามาใช้บริการด้านการปรับปรุงบ ารุงดินใน
กระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ า)    

9.2   เกณฑ์ (ค่าเปูาหมาย) วัดคุณภาพ 
     ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
9.3   กลวิธีในการเข้าถึง    
    เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนที่ต้องสัมผัสกับผู้รับบริการ  และสัมภาษณ์  หรือแบบสอบถาม 

 


