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คู่มือกระบวนการพัฒนาพัฒนาที่ดิน 
กระบวนการย่อยท่ี 1 การอนุรักษ์ดินและน้้า 

 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของเกษตรกรและสภาพปัญหาในพื้นที่ 
 1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ 
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
2. ผังกระบวนการท้างาน (Work Flow) 
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2.) ผังกระบวนการท้างาน (Work Flow) การอนุรักษ์ดินและน้้า 

ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. - คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานที่เป็นตัวแทนของ
ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ที่มีปัญหา
และเกษตรกรให้ความร่วมมือ เสนอส่วน
วางแผน เพ่ือพิจารณาพื้นท่ีด าเนินงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจาก
แผนการใช้ที่ดิน ฐานข้อมูลด้านกายภาพ
และค าขอ/ความต้องการของเกษตรกรและ
การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น 

สพด. 
สพข. 

 

ก.ย. -  พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่เข้าหลักเกณฑ์
จ าเป็นต้องด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ า 
-  เจ้าหน้าที่ สพด. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจการด าเนินงานแก่เกษตรกร 

สพด. 
 
 

ต.ค. - สพด.ร่วมกับฝ่ายส ารวจเพื่อท าแผนที่และ
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินด าเนินการศึกษา/
ส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน 
 

สพด. 
สพข. 

 

พ.ย. - ส ารวจ ออกแบบระบบฯ และ ประมาณ
ราคา 

กช. 
สพด. 

พ.ย. - ประชุมชี้แจงให้เกษตรกรได้รับทราบ
เข้าใจและมีส่วนร่วม และจัดท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างเกษตรกรและ สพด. 
- ออกแบบโครงสร้างระบบฯอย่างละเอียด 

ส พด.  

ธ.ค. 
– 
ส.ค. 

- ด าเนินการก่อสร้างตามแบบและสัญญา 
- ก ากับ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผน 
- ก่อสร้างเสร็จ จนท. แนะน าการใช้
ประโยชน์แก่เกษตรกร/ชุมชน ให้เกิด
ความคุ้มค่า 
- ถ่ายโอนแหล่งน้ าให้ อปท. ??? 

สพด. กช. 
 

สพข. 

มี.ค. 
– 
ก.ย. 

- จนท. สพด. ติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
-  ส่วนกลางติดตามผลส าเร็จ 
 
 
 
 

สพด. 
กช. 

 

คัดเลือกพื้นที่
ด าเนินงาน 

เริ่มต้น 

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น / 
ความต้องการของเกษตรกร 

ประชุมชี้แจงเกษตรกร 
ครั้งท่ี 1 

จัดท าแผนที่ขอบเขตและ
แผนที่ถือครอง 

ส ารวจ ออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน–น้ า 
และประเมินราคา 

ประชุมชี้แจงเกษตรกรครั้งท่ี 2 

ส ารวจและวางแผนการใช้ท่ีดิน 

1 : 4000 
 

วางแผนออกแบบโครงสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าอย่างละเอียด 

จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

แหล่งน้ าและระบบส่งน้ า 

วิธีกล วิธีพืช/แฝก 

ติดตามแนะน าการใช้ประโยชน ์
การดูแลรักษาและการประเมินผล 

 

พื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 

ใช ่

ไม่ใช่ 
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3. ขอบเขต 

 การจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน (1:25,000) เป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน ในคู่มือการ
จัดท าเขตพัฒนาที่ดิน (1:25,000) ฉบับปี พ.ศ. 2554 

กระบวนการย่อยท่ี 1 การอนุรักษ์ดินและน้ า  เริ่มจาก สพด. ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ ปัญหาทรัพยากรดิน แผนการใช้ที่ดิน นโยบายและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ความต้องการของ
เกษตรกรและชุมชน จากสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  จากนั้นเจ้าหน้าที่ 
พิจารณาก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการในแต่ละปี และก าหนดกิจกรรมหลักท่ีจะด าเนินการในพื้นที่
นั้น ๆ  ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน / การแก้ไขปัญหาดินตามสภาพพ้ืนที่ โดยพื้นที่
ด าเนินการเน้นเขตพัฒนาที่ดินเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นโครงการส าคัญของกรมฯ ในการสาธิตการ
พัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบตามขอบเขตลุ่มน้ า โดยด าเนินการตามคู่มือการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน  กรณีพ้ืนที่
ทั่วไป (นอกเขตพัฒนาที่ดิน)  ที่จะน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี  สพด. พิจารณาก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย หากพ้ืนที่นั้นจ าเป็นต้องจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า สพด. ด าเนินการศึกษา ส ารวจความเหมาะสมเบื้องต้น  ส ารวจออกแบบโดยละเอียด (ส าหรับ
กิจกรรมปรับปรุงบ ารุงดินไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนนี้) แล้วประชุมชี้แจงเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจและ
ยอมรับร่วมกัน ตลอดจนปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 
(ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากเกษตรกร ให้จัดท าเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรตาม
ระเบียบของทางราชการที่มีผลบังคับตามกฎหมาย) จากนั้น สพด. จัดท าแผนงานเสนอของบประมาณจาก
กรมฯ  เมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ  แล้วด าเนินการก่อสร้าง  หรือด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด 
เสร็จแล้วท าการส่งมอบผลผลิตเหล่านั้นแก่ผู้รับบริการ  จากนั้น เจ้าหน้าที่ สพด. ร่วมกับหมอดินอาสาที่
รับผิดชอบพื้นท่ีท าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง   โดยในส่วนของกรมฯ  อาจจัดให้มีการประเมินผลส าเร็จ
ของกิจกรรม / โครงการดังกล่าว  รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้  
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นต่อไป 

4. ความรับผิดชอบ 
 4.1  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน / หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  

  มีบทบาทหน้าที่อนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 4.2  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  

มีบทบาทหน้าที่อนุมัติแบบการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน  
ตามแผน 

 4.3  ผู้อ านวยการกองช่าง  
 มีบทบาทหน้าที่อนุมัติแบบการก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า  ก ากับดูแล   การส ารวจ

ออกแบบ  และการก่อสร้างแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า    ใน
พ้ืนที่เฉพาะให้เป็นไปตามแผน 

 4.4  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน   
  มีบทบาทหน้าที่  พิจารณากลั่นกรองจัดท าแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ

พ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.5  เจ้าหน้าที่ สพด.  
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มีบทบาทหน้าที่  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เสนอเพ่ือจัดท าแผนงานร่วม
ส ารวจออกแบบ  ประชุมชี้แจงเกษตรกร  เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  และติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร / ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 4.6  เจ้าหน้าที่กองช่าง   
 มีบทบาทหน้าที่ส ารวจออกแบบ  ควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

 4.7  เจ้าหน้าที่ สพข.  
 มีบทบาทหน้าที่ ส ารวจความเหมาะสมเบื้องต้น  และออกแบบพื้นที่โครงการจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าโดยละเอียด  วิเคราะห์ดินพร้อมแนะน าการจัดการดินส าหรับปลูกพืช 

4.8  ผู้ประเมิน   
 มีบทบาทหน้าที่  ติดตามผลส าเร็จการปฏิบัติงานของโครงการ 

5.  ค้าจ้ากัดความ 
  5.1  การอนุรักษ์ดินและน้ า ( Soil and Water Conservation) 
         หมายถึง การระวังรักษาและป้องกันดิน มิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุง
บ ารุงดินคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการรักษาน้ าในดินและบนผิวดินให้คงอยู่ เพื่อรักษา   ดุลธรรมชาติให้
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
   5.1.1  ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีพืช  (  Vegetative Measures) 
              หมายถึง  วิธีการที่เพ่ิมความหนาแน่นของพืช  การคลุมดิน ป้องกันเม็ดฝนกระทบ
ผิวดิน  ตลอดจนการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการลงทุนต่ า ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง โดยใช้พืชตระกูลถั่ว
บ ารุงดิน หญ้าเลี้ยงสัตว์หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพ้ืนที่ หรือปลูกพืชคลุมดิน 
หรือการใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความแรงของเม็ดฝน    ดักตะกอนดินและชะลอ
ความเร็วของน้ า 
   5.1.2  ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีกล  (  Mechanical Measures) 
             หมายถึง  วิธีการควบคุมน้ าไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของ
พ้ืนที่ และทิศทางการไหลของน้ า ช่วยลดและชะลอความเร็วของกระแสน้ า เป็นวิธีการอนุรักษ์ท่ีดินและน้ า
ค่อนข้างถาวรและมีประสิทธิภาพสูง แต่ลงทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้ความช านาญในการก่อสร้าง 
   5.1.3  แหล่งน้ าขนาดเล็ก  
             หมายถึง แหล่งน้ าในพ้ืนที่สาธารณะ เพื่อกักเก็บน้ าและน าไปใช้ประโยชน์ รักษา
ความชุ่มชื้นในดิน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ า แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
การอุปโภคและบริโภค 
   5.1.4  บ่อน้ าในไร่นา  ( Farm Pond) 
             หมายถึง  พื้นที่ท่ีสร้างข้ึนโดยการขุด หรือท าคันดินล้อมรอบส าหรับเก็บกักน้ า  หรือ
ถมดินขวางกั้นทางเดินน้ าหรือร่องน้ าไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร 

6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1  เจ้าหน้าที่ สพด. ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลดิน แผนการใช้ที่ดิน การ
จัดการทรัพยากรดินเบื้องต้นของจังหวัด  ข้อมูลด้านกายภาพอ่ืนๆ รวมทั้ง ค าขอ / ความต้องการของ
เกษตรกร และ อปท. ประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่จริง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของ
การพัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ แล้วคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรดินส่วน
ใหญ่ของพ้ืนที่ที่มีปัญหาและเกษตรกรให้ความร่วมมือ เสนอส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือให้คณะกรรมการ
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คัดเลือกพ้ืนที่ โดย ผอ.ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เป็นพ้ืนที่ด าเนินงานในเขตพัฒนาที่ดินต่อไป 
  6.2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแผนการใช้ที่ดิน ฐานข้อมูลด้านกายภาพและค าขอ/ความ
ต้องการของเกษตรกรและการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น สพด.พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่เข้าหลักเกณฑ์ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ า / ปรับปรุงบ ารุงดิน 
  6.3  เจ้าหน้าที่ สพด. ร่วมกับหมอดินอาสาประสานชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานกับ
เกษตรกร โดยมีผู้น าที่เป็นทางการ / และไม่เป็นทางการ รับทราบและเป็นผู้ประสานให้ความเข้าใจ และ
ยอมรับในเบื้องต้น ( ครั้งที่ 1 ) ควรมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  6.4  สพด. แจ้ง สพข. / กช. เพ่ือประสานพื้นที่เป้าหมาย ให้ฝ่ายส ารวจเพื่อ ท าแผนที่และส่วนวาง
แผนการใช้ที่ดินของ สพข.  ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมล่วงหน้า ได้แก่ ส ารวจพื้นที่ระดับขอบเขต แผน
ที่ถือครอง แผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งก าหนดเขต
การใช้ที่ดิน โดยส่วนวางแผนการใช้ที่ดินช่วย สพด. จัดท าแผนประธาน ( Master plan) เฉพาะพ้ืนที่ 
  6.5  น าพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของแผนประธานมาออกแบบโครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยละเอียด โดย ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินของ สพข. ร่วมกับ สพด. ส าหรับการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า  ส ารวจออกแบบโดยเจ้าหน้าที่ กช. 
  6.6  เจ้าหน้าที่ สพด. และ สพข. น าแบบโครงการไปขอความเห็นชอบและจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างเกษตรกรและสพด. ( ประชุมครั้งที่ 2 ) ซึ่งควรได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  ส าหรับการพัฒนาแหล่งน้ า ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น อบต. เจ้าของที่ดิน ฯลฯ 
จากนั้นน าแบบเสนอคณะกรรมการของ สพข. พิจารณาอนุมัติแบบ และจัดส่งแบบที่จะขออนุมัติเงินงวด
ประจ าปีไปยังกองแผนงาน  มาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
  ส าหรับแหล่งน้ า แบบควรได้รับการอนุมัติภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน เมื่อเริ่มต้น
ปีงบประมาณในเดือนตุลาคม จะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 
  6.7  ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดังนี้  
   6.7.1  ด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีพืช ( ปลูกหญ้าแฝก )  ตามคู่มือการพัฒนา
ที่ดินส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร เรื่องหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (พฤษภาคม 2553) 
    6.7.2  ด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีกล  
     6.7.2.1 ก่อนเข้าก่อสร้างโครงการในพ้ืนที่ให้ สพด.ท าการขอความเห็นชอบ และ
จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการ เป็นครั้งสุดท้าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อปท. 
และเกษตรกรสมบูรณ์ 100% เพ่ือป้องกันปัญหาการร้องเรียน และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี 
     6.7.2.2  ก่อสร้างโครงการตามแบบที่ได้รับอนุมัติ ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ตามแบบ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนในระเบียบพัสดุฯ เพ่ือขอให้
มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ ลักษณะการด าเนินงานมี 2 ลักษณะ คือ 
     1 )  ด าเนินการเอง โดยใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงานและจ้างแรงงานปฏิบัติ 
หรือว่าจ้างเครื่องจักรกล ภาคเอกชน ปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่ก าหนด / หรือตามชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
     2 )  จ้างเหมาทั้งแปลง  
                     เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด            
ในสัญญา และตามระเบียบพัสดุฯ ว่าด้วยการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในระเบียบพัสดุฯ  
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6.7.3  ก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 
  ประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดเล็ก บ่อน้ าในไร่นา และระบบส่งน้ า ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง
ตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ หาก
มีปัญหาที่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจะวินิจฉัยได้ ให้เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันเวลา  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  6.8  เจ้าหน้าที่ สพด. ร่วมกับหมอดินอาสา  ด าเนินการติดตามตรวจเยี่ยม แนะน าเกษตรกร
เจ้าของแปลงที่ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า / อบต. ให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่และดูแลรักษา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนแหล่งน้ า ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร / ชุมชนอย่างคุ้มค่า 
  6.9 เจ้าหน้าที่  สพด. ประเมินผลการด าเนินงานของตนเองและหน่วยงานว่ามีจุดอ่อน ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานอย่างไรบ้าง เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
ส าเร็จของงาน จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ( กผง. ) หรือ  สพข. 

7.  กฎหมาย มาตรฐานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.1  กฎหมาย กฎระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
  7.1.1   พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
  7.1.2   พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
  7.1.3   ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 527/2553  
  7.1.4  ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 529/2553  
  7.1.5  ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 528/2553  

7.1.6  ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ ารุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดิน
และน้ าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ... 

7.2 คู่มือการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 7.2.1 คู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
  7.2.1.1  คู่มือการด าเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2542 

7.2.1.2 คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร (พฤษภาคม   
2553) 

7.2.1.3 คู่มือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2552 

7.2.1.3 คู่มือแนวทางการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน (ร่าง) ปี 2554 
7.2.2 วิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

7.2.2.1 นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
7.2.2.2 แนวทางการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน 
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8.  การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 8.1 การจัดเก็บ  

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 

1. ค าขอของผู้รับบริการ (เกษตรกร 
อปท. ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป) 

หน่วยงานที่รับค าขอ 
(สพด. สพข. กอง/
ส านักท่ีเกี่ยวข้อง) 

ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน 
 

เอกสาร 
 

5 ป ี
 

2.  รายงานผลการศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้น 

สพข. สพด. กช. 
 

ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน 
 

เอกสาร/ซีดี 
 

5 ปี 
 

3.  แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
แหล่งน้ า พร้อมเอกสารประมาณราคา 

กช. สพข. สพด. 
 

   

4.  แผนงาน 
 

หน่วยงานของเจ้าของ
โครงการ 

ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน 
 

เอกสาร/ซีดี 
 

10 ปี 
 

5.  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน เอกสาร/ซีดี 5 ป ี

6.  หนังสือยินยอมของเกษตรกร อปท. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่/เข้าด าเนินการใน
พ้ืนที่ 

สพข.  สพด. กช. 
 

ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน 
 

เอกสาร/ซีดี 
 

10 ปี 
 

7.  เอกสารประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่ประเมิน ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน เอกสาร 10 ป ี

8.  รายงานสรุปผลการด าเนินการ สพข. สพด. กช. กผง. ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน เอกสาร 5 ป ี

9.  บันทึกการประชุมร่วมกับเกษตรกร
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

สพข. สพด. กช. ฝ่ายธุรการของหน่วยงาน เอกสาร 5 ป ี

 8.2  ผู้มีสิทธิเข้าถึง 

  เอกสารล าดับที่ 1 – 9 เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานด าเนินการที่ขอเข้าถึง 
 

9.  ระบบติดตามและประเมินผล 
 เครื่องชี้วัดคุณภาพ 

9.1 ร้อยละ 70 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการในกระบวนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ า 

เกณฑ์วัดคุณภาพ 
9.2 วัดความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 9.1 

กลวิธีในการเข้าถึง 
9.3  เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนที่ต้องสัมผัสกับผู้รับบริการ 

 
 
 


