เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นที่ลุมน้ํายอยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ดําเนินการ พัฒนา โดยการบูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําระบบ อนุรักษดินและน้ําทั้งวิธีกล และ วิธีพืชเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด และดินที่มีปญหาตาง ๆ ) รวมทั้ง การฟนฟูดินเสื่อม
โทรมในพื้นที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุตามสภาพปญหาของพื้นที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาดินที่มีปญหา
ตาง ๆ ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็น
ถึงประโยชนของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษฯ การฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ
มีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) คัดเลือกพื้นที่ทําการเกษตรที่มีปญหาทรัพยากรที่ดิน และเกษตรกรมีสวนรวม
วงขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํายอยลงบนแผนที่ภูมิประเทศ นําเสนอสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) พิจารณา
ใหความเห็นชอบ และสงใหกองแผนงาน (กผง.) รวบรวมจัดสงใหสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
(สสผ.) ระบุชื่อลุมน้ํายอย ลุมน้ําสาขาลุมน้ําหลัก บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
2. สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (สสผ.) ดําเนินการวงรอบขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํายอยตามที่ สพด.
คัดเลือกลงในแผนที่ภาพถายออรโธสี 1:4,000/1:25,000 (กรณีที่เปนลุมน้ํายอยขนาดใหญมาก)
พรอมเสนระดับความสูง เปนภาพพิมพและดิจิตอล 2 ชุด โดยจัดสงใหสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
(สสว.) 1 ชุด และ สพข. 1 ชุด
3. สสว. จัดทําแผนการใชที่ดินลุมน้ํายอยเบื้องตน มาตราสวน 1:25,000 หรือ 1:50,000 พรอมทั้งจัดทําแผน
ที่ดิน (soil map) แผนที่สภาพการใชที่ดิน (present land use)แผนที่แหลงน้ําและชลประทานแผนที่ปาไมตาม
กฎหมาย แผนที่เขตการใชที่ดินเบื้องตน จัดสงให สพข. เพื่อใชประกอบการวางแผนดําเนินการในพื้นที่ตอไป
4. สพข. และ สพด. รวมกันดําเนินการดังนี้
4.1 กรณีลุมน้ํายอยที่คัดเลือกดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ เชน มีพื้นที่มากกวา 100,000
ไรขึ้นไป ใหพิจ ารณาคัด เลือกพื้นที่ที่จะดําเนินการในระยะแรกกอนโดย สพข. เปนผูรับผิดชอบในการวงรอบ
ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการลงแผนที่ให สพด. ตามที่เห็นชอบรวมกันแลว
4.2 เก็บรวบรวมขอมูลและแผนที่พื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ไดแก ถนน หมูบาน ลําน้ํา แหลง
น้ํา พื้น ที่ ชลประทาน ลัก ษณะดิน การถื อครองที่ ดิน พื้น ที่ปาตามกฎหมาย พื้น ที่ ส.ป.ก. นิค ม สทก. ภบท.6
แผนพัฒ นาเกษตรระดับตําบล แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตําบล เขตการใชที่ดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
4.3 จัด ทํา ขอมูล แผนที่ช นิด ตา งๆ ในพื้น ที่เ ขตพัฒ นาที่ดิน ลุมน้ําย อยครอบคลุม ทั้งลุม น้ํายอ ย
(1:25,000)
4.4 วางแผนการใชที่ดินตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ประกอบดวยเขตอนุรักษ เขตพัฒนาลุมน้ํายอย
และระดับไรนา
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4.5 จัด ทํ าแผนที่ใ นพื้ น ที่จั ด ทําระบบอนุรัก ษดิน และน้ํา จัด ทําแผนที่ ชนิด ต างๆ มาตราสว น
1:4,000 เชน แผนที่ดิน แผนที่ถือครอง แผนที่การใชที่ดิน ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
4.6 กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย โดยใชงบปกติ จําแนกเปน
2 สวนคือ
1) กิจกรรมที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํายอยที่คัดเลือกเต็ม
พื้น ที่ภ ายใน 1 ป เชน การปลูก หญาแฝกเพื่อการอนุรัก ษดินและน้ํา การทําเกษตรอิน ทรีย เชน การจัด ตั้งกลุม
เกษตรกรใช สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย การสนับสนุนและสงเสริมการใชเมล็ดพันธุ
พืชปุยสดและสารเรงจุลินทรียชนิดตางๆ และสารปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน การรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช
อบรมใหความรูดานการพัฒนาที่ดินกับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ จัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การใหบริการวิเคราะหดิน การอบรมหมอดินอาสา
2) กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีการดําเนินการมากกวา 1 ป ตองวางแผนเปน
ระยะตามงบประมาณที่ไดรับ เชน งานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนตน จัดทําแผน1-3 ป ใหดําเนินการสํารวจ
ออกแบบ และประเมิน ราคาตามกระบวนการดํ าเนิ น การที่เคยทําตามขั้น ตอนไวลว งหนา ใหค รบถว น และ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว
5. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ
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แผนการดําเนินการเขตพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ป 2550-2554
สพด. ปงบประมาณ

ลุมน้ํา

จํานวน
พื้นที่
ไร

-

ลุมน้ํายม

98,279

-

แมน้ําจุน

70,652

แมน้ําโขง

-

แมน้ําอิงตอนลาง

126,048

-

-

-

-

ลุมน้ํา

พื้นที่ดําเนินการ

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา/ยอย
พะเยา

2550

บ.ดู ม.3, บ.หนุน ม.6 ต.ปง อ.ปง

พะเยา

2550

บ.ธาตุสันดงทอง ม.7 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน

พะเยา

2551

อ.จุน

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

-
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