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เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พ้ืนท่ีลุมน้ํายอยท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ พัฒนา โดยการบูรณาการ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดทําระบบ อนุรักษดินและน้ําท้ังวิธีกล และ วิธีพืชเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน การปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด และดินท่ีมีปญหาตาง ๆ ) รวมท้ัง การฟนฟูดินเส่ือม
โทรมในพ้ืนท่ีท่ีดินขาดอินทรียวัตถุตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาดินท่ีมีปญหา
ตาง ๆ ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปไดเห็น
ถึงประโยชนของการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษฯ การฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ  
     

มีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
     
   1. สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) คัดเลือกพ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปญหาทรัพยากรที่ดิน และเกษตรกรมีสวนรวม 
วงขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยลงบนแผนท่ีภูมิประเทศ นําเสนอสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  (สพข.) พิจารณา
ใหความเห็นชอบ และสงใหกองแผนงาน (กผง.) รวบรวมจัดสงใหสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
(สสผ.) ระบุช่ือลุมน้ํายอย ลุมน้ําสาขาลุมน้ําหลัก บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  
    2. สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (สสผ.) ดําเนินการวงรอบขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํายอยตามท่ี สพด. 
คัดเลือกลงในแผนท่ีภาพถายออรโธสี 1:4,000/1:25,000 (กรณีท่ีเปนลุมน้ํายอยขนาดใหญมาก)   
พรอมเสนระดับความสูง เปนภาพพิมพและดิจิตอล 2 ชุด โดยจัดสงใหสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
(สสว.) 1 ชุด และ สพข. 1 ชุด 
   3. สสว. จัดทําแผนการใชที่ดินลุมน้ํายอยเบื้องตน มาตราสวน 1:25,000 หรือ 1:50,000 พรอมท้ังจัดทําแผน
ท่ีดิน (soil map) แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน (present land use)แผนท่ีแหลงน้ําและชลประทานแผนท่ีปาไมตาม
กฎหมาย แผนท่ีเขตการใชท่ีดินเบ้ืองตน จัดสงให สพข. เพ่ือใชประกอบการวางแผนดําเนินการในพ้ืนท่ีตอไป 
    4. สพข. และ สพด. รวมกันดําเนินการดังนี้   

  4.1 กรณีลุมน้ํายอยท่ีคัดเลือกดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ เชน มีพ้ืนท่ีมากกวา 100,000 
ไรขึ้นไป ใหพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการในระยะแรกกอนโดย สพข. เปนผูรับผิดชอบในการวงรอบ
ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการลงแผนท่ีให สพด. ตามท่ีเห็นชอบรวมกันแลว  
    4.2 เก็บรวบรวมขอมูลและแผนท่ีพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน ไดแก ถนน หมูบาน ลําน้ํา แหลง
น้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน ลักษณะดิน การถือครองท่ีดิน พ้ืนท่ีปาตามกฎหมาย พ้ืนท่ี ส.ป.ก. นิคม สทก. ภบท.6 
แผนพัฒนาเกษตรระดับตําบล แผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินระดับตําบล เขตการใชท่ีดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  
    4.3 จัดทําขอมูลแผนท่ีชนิดตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํายอยครอบคลุมท้ังลุมน้ํายอย 
(1:25,000) 
    4.4 วางแผนการใชท่ีดินตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ประกอบดวยเขตอนุรักษ เขตพัฒนาลุมน้ํายอย 
และระดับไรนา  
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   4.5 จัดทําแผนท่ีในพ้ืนท่ีจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา จัดทําแผนท่ี ชนิดตางๆ มาตราสวน 
1:4,000 เชน แผนท่ีดิน แผนท่ีถือครอง แผนท่ีการใชท่ีดิน ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม  

 4.6 กําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํายอย โดยใชงบปกติ จําแนกเปน 
2 สวนคือ   

       1) กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยท่ีคัดเลือกเต็ม
พ้ืนท่ีภายใน 1 ป เชน การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา การทําเกษตรอินทรีย เชน การจัดตั้งกลุม
เกษตรกรใช สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย การสนับสนุนและสงเสริมการใชเมล็ดพันธุ
พืชปุยสดและสารเรงจุลินทรียชนิดตางๆ และสารปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน การรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช 
อบรมใหความรูดานการพัฒนาท่ีดินกับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ จัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การใหบริการวิเคราะหดิน การอบรมหมอดินอาสา  
       2) กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีการดําเนินการมากกวา 1 ป ตองวางแผนเปน
ระยะตามงบประมาณท่ีไดรับ เชน งานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนตน จัดทําแผน1-3 ป ใหดําเนินการสํารวจ 
ออกแบบ  และประเมินราคาตามกระบวนการดําเนินการท่ีเคยทําตามขั้นตอนไวลวงหนาใหครบถวน และ
ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  

 5. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ 
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แผนการดําเนินการเขตพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินพะเยา  ป 2550-2554 

ลุมน้ํา จํานวน
พื้นที ่สพด. ปงบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา/ยอย ลุมน้ํา ไร 
พะเยา 2550 บ.ดู ม.3, บ.หนุน ม.6 ต.ปง อ.ปง  -  - ลุมน้ํายม 98,279 
พะเยา 2550 บ.ธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน    - แมน้ําจุน 70,652 
พะเยา 2551 อ.จุน แมน้ําโขง  - แมน้ําอิงตอนลาง 126,048 
พะเยา 2551 กวานพะเยา ต.เวียง อ.เมือง  -  -  -  - 
พะเยา 2552 บ.บุญยืน  ม.2,   บานบอคาง   หมู 5  ตําบลนาปรัง   อําเภอปง  แมน้ํายม น้ําป  -  - 
พะเยา 2552 บ.ธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน แมน้ําโขง น้ําอิง แมน้ําจุน 70,652 
พะเยา 2553 บ.บุญยืน  ม.2,   บานบอคาง   หมู 5  ตําบลนาปรัง   อําเภอปง  แมน้ําโขง  -  -  - 
พะเยา 2553 บานทามาน  ม.5 ต.บานมาง  อ.เชียงมวน  จ.พะเยา แมน้ําโขง น้ําป แมลาว 56,526 
พะเยา 2554 อ.แมใจ แมน้ําโขง น้ําอิงตอนบน แมใจ  - 

 
 


