ประกาศ
 ขาราชการ เจาหนาที่ สวจ. ทราบและถือปฏิบัติตามคูมือ :
๑) คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการสรางคุณคา (เลม ๑)
๒) คูมอื มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการสนับสนุน (เลม ๑)
๓) คูมอื มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการสนับสนุน (เลม ๒)
 คูมอื ทั้ง ๓ ฉบับรวบรวมไวที่หองสมุด สวจ. และไดจัดสงใหทุกทาน
ทาง email แลว
 ผูประสานงาน: นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์
โทร : 2268 Email : ord_2@ldd.go.th

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
กรมพัฒนาที่ดิน

ฉบับปรับปรุง
28 พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒

ผังการทํางาน กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ นิ

๑ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ระยะเวลา

รายละเอียดข้อมูล

๑ เดือน

- การกําหนดหัวข้องานวิจัย สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ชาติ และนโยบายงานวิจัยของ
ชาติ/กษ. แผนแม่บทงานวิจัยของกรมฯ หรือปัญหา
ของพื้นที่/ความต้องการของเกษตรกร

๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๑.๑ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ผ่านระบบงานวิจัยกรมฯ

ตามงานนโยบายเร่งด่วน

1.1.1 วิเคราะห์ปัญหา
และกําหนดขอบเขตและหัวข้องานวิจัย

1.1.2.1 จัดทําข้อเสนอโครงการ

๒ เดือน

1.1.2.2 งานวิจัยเชิงเอกสาร
Document Research

วิจัยพัฒนาที่ดิน
กระบวนการสนับสนุน
ได้แก่ กระบวน
ระบบงานวิจัย

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผา่ นการ
พิจารณา

1.1.3.1 ส่งข้อเสนอ
งานวิจัยเข้าระบบบริหาร
งานวิจัย (กรมฯ วช)

๒ เดือน

1.1.4.2 ส่งข้อเสนองานวิจัย
เชิงเอกสารให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานของแต่ละ
ํ ั ิ

- คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณ
และติดตามผลการพิจารณาและสรุปแจ้งนักวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาให้นักวิชาการดําเนินการวิจัย
และในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้นักวิชาการทําการ
ปรับแก้ใหม่ตามคําแนะนําของกรรมการ สําหรับงาน
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้นักวิชาการจัดทําข้อเสนอ
โครงการใหม่
- คณะกรรมการประเมินผลงานสายงานต่างๆ (กกจ.)
พิจารณางานวิจัยเชิงเอกสาร ที่ผ่านการพิจารณา
นักวิชาการสามารถปรับระดับตําแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้น และในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้นักวิชาการ
ทําการปรับแก้ใหม่ตามคําแนะนําของกรรมการ
สําหรับงานที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้นักวิชาการจัดทํา
เอกสารวิชาการนําเสนอใหม่

1.1.4.1 ดําเนินการวิจัยด้านต่างๆ

๑ - ๓ ปี
(ตามระยะเวลา
โครงการ)

กระบวนการสนับสนุน ได้แก่
งานคลัง , ยานพาหนะ,
งานสารบรรณ ฯ

1.1.5 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.1.6 องค์ความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

- จัดทําเอกสารงานวิจัยเชิงเอกสาร ตามหัวข้อ
งานวิจัยที่ทําการวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้ว
ร่วมกับการสืบค้นเอกสารวิชาการ ซึ่งอาจมีข้อมูล
ที่ได้จากสภาพปัญหาที่แท้จริง ทําการวิเคราะห์
โดยนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในสาขานั้นๆ และ
เสนอขอขึ้นทะเบียนเอกสารวิชาการจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือจากกองแผนงาน

1.1.3.2 ขึ้นเลขทะเบียนเอกสาร
วิชาการของหน่วยงาน

ไม่สนับสนุน

- การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามแบบ ว1-ช/ว1-ด เสนอคณะกรรมการของ
กรม /สภาวิจัย(วช.)/ แหล่งทุนงานวิจัยเพื่อ
พิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ

กระบวนการสนับสนุน ได้แก่
กระบวนการสารสนเทศ /
กระบวนการระบบงานวิจัย

- ดําเนินการวิจัยตามแผนงาน/วิธีการที่เสนอขอ
โครงการ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน
ของวช. / กผง.

๖ เดือน
หลังสิ้นสุด
โครงการ

- สรุปผลงานวิจัย จัดทํารายงานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการฉบับสมบูรณ์

๒ เดือน

- รวบรวมผลงานวิจัยจัดทําฐานข้อมูล
- จัดประชุม/สัมมนา นําเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่
ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี

๓

กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ (ต่อ)

๑ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ตามระบบงานวิจยั กรมฯ

ตามงานนโยบายเร่งด่วน

1.2.1 รวบรวมศึกษา สํารวจ
วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่เกิดปัญหา

1.2.2 สังเคราะห์องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.2.3 องค์ความรูส้ ําหรับ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้

1.2.4 จัดทําข้อเสนอโครงการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่

ไม่สนับสนุน

รายละเอียดข้อมูล

๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๑.๑ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ไม่เห็นชอบ

ระยะเวลา

1.2.5 ส่งข้อเสนอ
โครงการให้กรมฯ
พิจารณา

1.2.6 ส่งข้อเสนอ
โครงการให้รัฐบาล
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพือ่ ฟื้นฟู
ื้ ี่ ี่ ิ ปั

1.2.7 กําหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่ปญ
ั หา
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- รับมอบนโยบาย นโยบายเร่งด่วน/เฉพาะกิจ
มาจาก กรมฯ กระทรวงฯ รัฐบาล
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

๑ สัปดาห์ –
๑ เดือน

๑ - ๒ สัปดาห์

๑ สัปดาห์

๑ สัปดาห์

- วิเคราะห์นโยบายเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงาน
วิชาการตามนโยบายเร่งด่วนรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและสํารวจพื้นที่เกิดปัญหาต่างๆ
เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น
- สังเคราะห์องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินโดยการสกัดจากฐานความรู้ที่ได้
จากงานวิจัย งานวิชาการ ภูมิปัญญาต่างๆ
ประมวลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- องค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่ได้
จากงานวิชาการสาขาต่างๆ รวมถึงนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ พด. และภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อใช้ใน
การฟื้นฟูพื้นที่เกิดปัญหา
- จัดทําข้อเสนอโครงการฟื้นฟูพื้นที่เกิดปัญหา
เสนอกรมฯ
- ส่งข้อเสนอโครงการให้กรมฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบดําเนินงาน สําหรับโครงการที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ ให้นําไปปรับแก้ตามคําแนะนํา
ส่วนโครงการที่กรมเห็นชอบ ดําเนินการเสนอ
โครงการให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบเพื่อ
ดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดปัญหา เช่นพื้นที่เกิด
อุทกภัย พื้นที่ดินโคลนถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก
ทําความเสียหายในพื้นที่เกษตร
- เสนอโครงการที่กรมฯพิจารณาเห็นชอบ
ให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ
จําเป็น เพื่อเข้าดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ปัญหา ถ้าโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล ดังนั้นขึ้นอยู่กับกรมฯ จะพิจารณาว่า
ดําเนินการต่อหรือไม่ สําหรับโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน กรมมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่
เกิดปัญหาเป็นผู้เข้าไปดําเนินการฟื้นฟู

- หน่วยงานที่กรมฯมอบหมายให้ดําเนินการ
ฟื้นฟูพื้นที่ประสบปัญหาเข้าดําเนินการฟื้นฟู
ตามแผนการฟื้นฟูที่กําหนด

๔

กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ

๑ การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๒.๑.๒ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

๑ เดือน

- สกัดความรู้ที่ได้จากงานวิจัย/งานวิชาการ
ประมวลให้อยูในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ
ถ่ายทอด

๒.๑.๓ องค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะด้าน (เช่น ดินถล่ม)

๒.๒ ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๒.๒.๑ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูล

๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

๒.๑ การสังเคราะห์องค์ความรู้และเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินเพื่อกําหนดเนื้อหาการถ่ายทอด

๒.๑.๑ องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ระยะเวลา

๒.๒.๒ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
ศูนย์หรือจุดเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาที่ดิน
(กระบวนการสนับสนุน)

๒.๒.๓ การฝึกอบรม

๑ - ๖ เดือน

- โดยการวิเคราะห์นโยบายของกรมฯ
กระทรวงฯ และรัฐบาล ภายใต้ผลงาน
ทางวิชาการที่กรมฯ มีอยู่ กําหนดเป็น
แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้ถึง
ผู้รับบริการ

- สร้างหลักสูตรการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การสาธิตการพัฒนาที่ดิน
และการฝึกอบรมต่างๆ

- มีกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาที่ดินเป็นกระบวนการ
สนับสนุน

๒.๓ ผู้รับบริการ

