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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่ทำการเกษตร บรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร ดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการ 
ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่ทำการเกษตรที่เกษตรกร 
เป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นโครงการที่เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำ 
และกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ำ คุณภาพของน้ำ รวมทั้งความพร้อมของ
เกษตรกรในการกำหนดพ้ืนที่ขุดสระน้ำ และการจ่ายเงินสมทบการขุดสระน้ำ บ่อละ 2 ,500 บาท โดยคู่มือ
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2555 จำนวน 1,500 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 
2 กันยายน 2556 จำนวน 1,000 เล่ม และพิมพ์ครั้งที่ 3 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,000 เล่ม 

 เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นาเพ่ือให้การดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีความโปร่งใส โดยได้มีการทบทวน กฎระเบียบและ
ข้อบั งคับต่ างๆ  เพ่ื อนำมาปรับปรุ งแก้ ไข  คู่ มื อ โครงการแหล่ งน้ ำ ใน ไร่ น านอกเขตชลประทาน 
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ให้มีความรัดกุม และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันมากยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดในคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2564 นี้ 
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บทนำ 
สาระสำคัญของโครงการ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทำการเกษตรประมาณ 149.25  ล้านไร่ ซึ่งภายใต้พ้ืนที่การเกษตรดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานประมาณ 32.79 ล้านไร่  หรือร้อยละ 21.97 ของพ้ืนที่ทำการเกษตร ส่วนพ้ืนที่ที่
เหลือ 116.45 ล้านไร่ หรือร้อยละ 78.02 เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน1 นอกจากนี้ พื้นที่เกษตรกรรม
ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานแล้ว ยังมีพ้ืนที่ชลประทานบางส่วนที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีน้ำใช้เพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทั้งนี้ การทำการเกษตร น้ำจึงจัดเป็นปัจจัยสำคัญใน
ระบบการผลิตทางการเกษตรและเป็นสิ่งจำเป็นในการอุปโภคและบริโภค ส่งผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ และมอบหมาย
ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา และจากการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2548-2562 กรมพัฒนาที่ดินสามารถบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ประมาณ 514 ,801 ครัวเรือน รวมเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม 1.0296 ล้านไร่ หรือคิดเป็นปริมาตรการเก็บกักน้ำได้ประมาณ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งการขยายขอบเขตการดำเนินโครงการในพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ปลายคลองส่งน้ำที่น้ำส่งไปไม่ค่อยถึงจะ
ช่วยให้โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการได้ในทั้งในและนอก
เขตชลประทาน   ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฝนทิ้งช่วยภัยแล้งได้มากข้ึน  

สรุปมติคณะรัฐมนตรี 

1.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2547   
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  ตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  ซึ่งการดำเนินงานโครงการต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และความต้องการ
ของเกษตรกร เพราะเกษตรกรจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากส่วนที่ทางราชการให้การสนับสนุน
ด้วย ดังนั้น จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การดำเนินงานโครงการฯ และให้จัดการฝึกอบรมแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสม เช่น การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยความ 
สมัครใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอขอสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
โครงการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป 

 
 

 
1 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , สถิติการเกษตรของประเทศไทย , 2561  
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2.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่17 สิงหาคม  2547 
2.1 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกร ระยะที่  1 

จำนวน 919,289 บ่อ   
2.2 เห็นชอบแผนการดำเนินการขุดสระน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้

ดำเนินการระยะเวลา 3 ปี  (2548 -2551) เป้าหมายการดำเนินการปีละ 100,000 บ่อ ไปก่อน            
เมื่อดำเนินการในปีแรกแล้ว ให้มีการประเมินผลเพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขและทบทวนเป้าหมายการดำเนินการ
ในปีต่อๆ ไป และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณไปพิจารณา
ดำเนินการด้วย 

2.3 งบประมาณเพ่ือดำเนินตามแผนงานในข้อ 2.2 อนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงบประมาณเสนอตั้งงบประมาณไว้
ให้แล้ว จำนวน  301.507 ล้านบาท และที่ได้เสนอขอเพ่ิมงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 อีกจำนวน 418.893 ล้านบาท ทั้งนี้ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลการดำเนินโครงการนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการขุดสระน้ำให้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการ
ประมูลอย่างกว้างขวาง และควรมีเอกชนที่เข้าร่วมดำเนินการมากกว่า 1 ราย   

3.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่14 ธันวาคม  2547   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)  ทำสัญญาจ้างเหมาผูกพัน

งบประมาณในการดำเนินการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 300,000 บ่อ ตามผลการประกวด
ราคา ภายในวงเงิน 2,694,000,000 บาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 1,944,000,000 บาท  
และเงินสมทบจากเกษตรกร 750,000,000  บาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำกับ ดูแลการ
ดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ครอบคลุมประเด็นที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่ต้องเรียกเก็บจากเกษตรกรเอง 
ให้ชัดเจน โดยทางราชการจะต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเก็บจากเกษตรกรได้ และ
จะต้องไม่เป็นข้ออ้างของผู้รับจ้างในการที่จะไม่ดำเนินโครงการต่อไป รวมทั้งให้คำนึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่   
การกระจายโครงการลงพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วย สำหรับงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ให้กรมพัฒนาที่ดินเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2548 ที่ได้รับ
จัดสรรแล้ว 599,107,200 บาท เพ่ือดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นา จำนวน 92,454 บ่อ ส่วนที่เหลืออีก 
207,546 บ่อ  วงเงิน 1,344,892,800 บาท ให้เสนอตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2549-2550 ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นระยะๆ และให้นำข้อมูลที่ ได้มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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4. นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร) ได้มีบัญชาให้กองทัพบกร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
ดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  

    กองทัพบกร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินขุดสระน้ำในไร่นา จำนวน 320 บ่อ ที่จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กองทัพบก 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน  

5. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2547  
    เนื่องจากค่าน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำงานมีราคาสูงขึ้น จึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมต ิเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2549 อนุมัติตามท่ีกรมพัฒนาที่ดินเสนอดังนี้ 

5.1 อนุมัติจ่ายค่างานให้กองทัพบกเพ่ิมข้ึนตามผลการดำเนินงานจริง จำนวน 320 บ่อ เป็นเงิน 
8,111,318 บาท (งบประมาณ 7,311,318 บาท เกษตรกรสมทบ 800,000 บาท) และ ค่าบริหารจัดการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน 57,600 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 7,368,918 บาท 

5.2 อนุมัติใช้งบประมาณปี 2548 และปี 2549 ที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน 
972,005,200 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายในข้อ 5.1 แล้ว คงเหลืองบประมาณ  964,636,282 บาท 
(972,005,200 – 7,368,918 บาท) เพ่ือใช้ในการขุดสระน้ำในปี 2549 ทั้งนี้ ราคางานขุดสระน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทานจะขออนุมัติภายในเกณฑ์ราคามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณกำหนด  โดยเกษตรกร
สมทบ 2,500 บาท/บ่อ โดยขอปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจากจ้างเหมาผูกพัน 
เป็นการกระจายการจ้างเหมาลงจังหวัด 

5.3 สำหรับแผนการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตามความต้องการของเกษตรกรนั้น 
จะขออนุมัติบรรจุในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นปีๆ ไป 

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือกำกับดูแลให้การขุดสระน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกรได้มาตรฐาน ขนาด และรูปแบบที่กองทัพบกได้ดำเนินการไปแล้ว และให้
รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย 
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บทที่ ๑ 
การคัดเลือกพ้ืนที่ การคัดเลือกเกษตรกร 

1. สำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมชี้แจงสถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน 
สื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น และบน Internet (www.ldd.go.th) 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในพ้ืนที่ เช่น อบต. หมอดินอาสา และผู้นำท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงทำ
ความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกร และสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจให้แสดงความจำนงเข้าร่วม
โครงการด้วยความ สมัครใจ ซ่ึงเกษตรกรจะต้องกรอกรายละเอียดความต้องการลงในใบสมัคร และเจ้าหน้าที่ 
สพด. จัดเก็บความต้องการเป็นฐานข้อมูลรวบรวมเก็บไว้ (ตามแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา) หรือ
ยื่นคำร้องขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) 

เงื่อนไขการเข้ารว่มโครงการ 
1.1 พ้ืนที่ขุดสระน้ำ จะต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ และ

มีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ 
1.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ 

เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 2,500 บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง 
กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่ขุดสระน้ำ และความพร้อม

ของเกษตรกร ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทานในพ้ืนที่จังหวัดตามที่ได้มอบหมายพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภอในจังหวัดนั้น 

2. การคดัเลือกเกษตรกร 
2.1 คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้วจากระบบบริหาร

จัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา 
2.2 สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายสำรวจศักยภาพของ

พ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรที่แจ้งความต้องการขุดสระน้ำไว้แล้ว 
2.2.1 คุณสมบัติของเกษตรกร ได้แก่ มีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ และสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ บ่อละ 2,500 บาท 
2.2.2 เกษตรกรเป็นเจ้าของพ้ืนที่ก่อสร้างที่ใช้เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตร มีเอกสารสิทธิ์ และ 

มีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง กรณีเจ้าของร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกคน และ
กรณีที่เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ทำการเกษตรโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของเดิมเพ่ือทำการเกษตรต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ให้ทำการขุดสระน้ำในไร่นาได้ (มีหนังสือแสดงความยินยอม) หรือในกรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นบิดา/มารดา และถึงแก่กรรมโดยพ้ืนที่ทำการเกษตรนั้นยังไม่ได้มอบเอกสารสิทธิ์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลาย
คนเป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่มีการรับรู้กันภายในครอบครัว (พ่ี-น้อง) ว่าเป็นบุคคลที่บิดามารดาอนุญาตให้
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ทำกินในพ้ืนที่นั้น โดยต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องภายในครอบครัวมากกว่า 1 คน  
และยืนยันว่าบุคคลนั้นได้ทำการเกษตรในพื้นที่นั้นจริง  
3. การคดัเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 

3.1 พ้ืนที่ซึ่ งจะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์ เมตร ต้องเป็น พ้ืนที่  
ทำการเกษตรและมีเอกสารสิทธิที่ดินที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
(น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข.) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (น.ค.3 กสน.5) 
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-14 ส.ป.ก. 4-18)  ใบจอง (น.ส.2 น.ส.2 ก.) 
พ้ืนที่ คทช. และพ้ืนที่โครงการพระราชดำริที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร รวมทั้งเอกสารใบรับรองให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ออกจากกรมป่าไม้และกรมอุทยาน 

สำหรับ น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
1) ผู้มีความประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขุดสระน้ำ ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 

กับผู้มีสิทธิตามเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทใบจอง เว้นแต่กรณีที่ ผู้มีสิทธิดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ผู้รับมรดกโดย
ชอบด้วยกฎหมายอาจเป็นผู้ยื่นคำขอดังกล่าวแทนได้ (เอกสารสิทธิประเภทใบจองไม่สามารถทำการซื้อขายหรือ
ให้โดยเสน่หาได้) 

2) ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้รับใบจองหรือผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายได้เข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจริง 

3.2 เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี และประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หรือแล้งซ้ำซาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ หรือสอบถาม
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพ้ืนที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินควรจะมีการทำรายงานบันทึกข้อสังเกตไว้ 

3.3 พ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาตามเงื่อนไขของโครงการต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพใน
การเก็บกักน้ำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่จะกักเก็บได้ ตามระดับความเหมาะสม
ของดิน  ได้แก่  ความซึมน้ำของดิน (Permeability)  ปริมาณหินพื้นที่โผล่อยู่บนดิน   ความลาดชันของพ้ืนที่ไม่
ควรเกิน 15% และเป็นดินที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว  เลว และเลวมาก หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่เป็นดินทรายจัด 
พ้ืนที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม พ้ืนที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้
นานคุณภาพน้ำไม่ดี และควรพักการปลูกพืช เพ่ือความสะดวกในการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและ/หรือหมอดินอาสาจะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่คัดเลือก และสอบถามเกษตรกร
บริเวณท่ีต้องการก่อสร้าง   

3.4 ในกรณีขุดสระน้ำความลึกไม่เกิน 3 เมตร ควรมีพ้ืนที่ดำเนินการจากปากสระน้ำข้างละ 2 เมตร 
เช่น พ้ืนที่ดำเนินการมีขนาดไม่น้อยกว่า 29 x 31.5 เมตร โดยจะใช้ก่อสร้างสระน้ำอย่างน้อย (กว้าง x ยาว x 
ลึก) 25 x 27.5 x 3.0 เมตร ส่วนในกรณีท่ีขุดสระน้ำลึกเกิน 3 เมตร ต้องมีระยะเว้นไม่น้อยกว่าที่กำหนดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

3.5 พ้ืนที่ดำเนินการให้มีการจัดกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรพ้ืนที่ก่อสร้างโดยขนาดของกลุ่มและ 
การกระจายตัวของสระน้ำต้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ได้แก่ การจัดชุดเครื่องจักรกลเข้าทำงาน 
การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลให้มีขนาดเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจ (Economy of Scale) ซึ่งจะมีผลต่อการ
ดำเนินการที่ทันเวลาและคุ้มค่ากับการลงทุน  
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4. การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน 

4.1 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบล จัดประชุมชี้แจงรวมกลุ่มเกษตรกรที่
คัดเลือกแล้ว เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจ 

4.2 จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกร ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการขุดสระน้ำ หลังผ่านการชี้แจง  
4.3 สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 
4.4 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว จึงจัดทำรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 
4.5 ดำเนินการทำสัญญา และกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้  ระหว่างสถานี

พัฒนาที่ดินกับผู้รับจ้าง โดยเกษตรกรเจ้าของที่ดินเป็นผู้ระบุตำแหน่งขุดสระน้ำ  พร้อมทั้งส่งหนังสือยินยอมให้เข้า
ดำเนินการขุดสระน้ำ (ตามแบบฟอร์มปรากฏในภาคผนวก) กรมพัฒนาที่ดินให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม การเลือกรูปแบบของสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ และวางแนวการขุดสระน้ำตามแบบทีก่รมพัฒนาที่ดินกำหนด การกำกับการปฏิบัติงานให้ใช้กรอบแนวทาง
ตามท่ีผู้รับจ้างได้ทำแผนการปฏิบัติการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาในแต่ละพ้ืนที่ไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4.6 การเก็บเงินสมทบจากเกษตรกร ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินสมทบตามที่ระบุไว้ 
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 โดยให้สัญญา
จัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมประเด็นที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่ต้อง เรียกเก็บจากเกษตรกรเองให้
ชัดเจน โดยทางราชการจะต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเก็บจากเกษตรกรได้ และ
จะต้องไม่เป็นข้ออ้างของผู้รับจ้างในการที่จะไม่ดำเนินโครงการต่อไป   

4.7 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการสอบถามความต้องการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์  
แหล่งน้ำ (ตามแบบสอบถามความต้องการ) และบูรณาการการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน 
ทัง้นี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  บทที่ ๒ 
  รูปแบบการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตทาง

การเกษตร และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ 
โดยการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน บนพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและ
อยู่ในหลักเกณฑ์การดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ของ
เกษตรกรที่มคีวามตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการขุดสระน้ำ ในอัตราบ่อละ ๒,๕๐๐ บาทได้ โดยมีแนวทางและรูปแบบ การขุดสระน้ำขนาด ๑,๒๖๐ 
ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ 

สระน้ำ คือ แหล่งเก็บขังน้ำฝน หรือน้ำซับที่ไหลซึมออกมาจากดิน โดยการขุดดินออกให้เป็นที่สำหรับขัง
น้ำ ให้มีขนาดความจุตามปริมาณน้ำที่ต้องการจะเก็บขังไว้ใช้ 

งานดินขุด คือ การขุดดินให้ได้ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้าง ตามที่กำหนดในแบบ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่เก็บกักน้ำ โดยมีขอ้กำหนด ดังนี้ 

 ๑. ลาดด้านข้าง การขุดดินจะต้องมีความมั่นคงไม่เกิดการลื่นไถลของลาดตลิ่ง การขุดดินความ
ลึกไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้าง 1 : 1 , 1 : 1.5 และ 1 : 2 กรณีการขุดดินลึก 5 เมตร สามารถใช้
ลาดด้านข้างเพียง 1 : 1.5 และ 1 : 2 เท่านั้น การกำหนดความลาดด้านข้างของดินขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่จะ
ขุด โดยมีข้อแนะนำว่าดินเหนียวปนทรายควรมีลาดด้านข้าง ๑ : ๒   

 ๒. ความลึก การขุดดินหากลึกเกิน 3.๐๐ ม. ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  
 ๓. การขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อ่ืนจะต้องมีระยะของขอบสระน้ำห่างจากแนวเขตที่ดินผู้อ่ืน

ไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกสระน้ำ และนำดินที่ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบสระน้ำหรือปรับพื้นที่ภายในแปลง
ให้เรียบร้อย  

 4. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดิน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

รูปแบบของสระน้ำ 
กรมพัฒนาที่ดินได้ออกแบบสระน้ำมาตรฐานความจุ ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามท่ีปรากฏในหน้า 8 และ 9 

ซึ่งมีความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้างที ่แตกต่างกัน สามารถคำนวณปริมาณดินขุด โดยการ
พิจารณาจากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว และความลึกของสระน้ำเมื่อมีปริมาตรดินขุด 
๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ที่ความลาดด้านข้างต่างๆ กัน ตามท่ีปรากฏในหน้า 11-20 

 

การดำเนินการก่อสรา้ง 
เมื่อเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกันพิจารณากำหนดสถานที่

ก่อสร้างได้แล้วโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในแบบมาตรฐาน ขั้นตอนต่อไปเจ้าของที่ดิน ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุม
งานต้องร่วมกันเตรียมพ้ืนที่ ตรวจสอบและวางผังกำหนดขนาด ความกว้าง ความยาว ความลึกของสระและระยะ
เว้นตามข้อกำหนดงานดินขุด 
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รูปแบบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 
กรณีความลึก 2 - 3 เมตร 
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รูปแบบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.  
กรณี ความลึก 5 เมตร ชานพักกว้าง 2 เมตร ชานพักลึก 2 เมตร 
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รูปแบบป้ายแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1  ความลึก 2 เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 
L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 50.48 11.00 46.48 

15.50 48.64 11.50 44.64 

16.00 46.97 12.00 42.97 

16.50 45.43 12.50 41.43 

17.00 43.95 13.00 39.95 

17.50 42.59 13.50 38.59 

18.00 41.34 14.00 37.34 

18.50 40.12 14.50 36.12 

19.00 39.00 15.00 35.00 

19.50 37.95 15.50 33.95 

20.00 36.95 16.00 32.95 

20.50 36.00 16.50 32.00 

21.00 35.10 17.00 31.10 

21.50 34.25 17.50 30.25 

22.00 33.45 18.00 29.45 

22.50 32.66 18.50 28.66 

23.00 31.95 19.00 27.95 

23.50 31.25 19.50 27.25 

24.00 30.58 20.00 26.58 

24.50 29.95 20.50 25.95 

25.00 29.34 21.00 25.34 

25.50 28.75 21.50 24.75 

26.00 28.20 22.00 24.20 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1  :1  ความลึก 2.5 เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 42.77 10.00 37.77 

15.50 41.23 10.50 36.23 

16.00 39.76 11.00 34.76 

16.50 38.43 11.50 33.43 

17.00 37.18 12.00 32.18 

17.50 36.00 12.50 31.00 

18.00 34.93 13.00 29.93 

18.50 33.90 13.50 28.90 

19.00 32.94 14.00 27.94 

19.50 32.05 14.50 27.05 

20.00 31.20 15.00 26.20 

20.50 30.40 15.50 25.40 

21.00 29.63 16.00 24.63 

21.50 28.92 16.50 23.92 

22.00 28.25 17.00 23.25 

22.50 27.60 17.50 22.60 

23.00 26.98 18.00 21.98 

23.50 26.40 18.50 21.40 

24.00 25.85 19.00 20.85 

24.50 25.32 19.50 20.32 

25.00 24.80 20.00 19.80 

25.50 24.32 20.50 19.32 

26.00 23.86 21.00 18.86 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1 ความลึก  3  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 37.90 9.00 31.90 

15.50 36.50 9.50 30.50 

16.00 35.19 10.00 29.19 

16.50 33.96 10.50 27.96 

17.00 32.85 11.00 26.85 

17.50 31.82 11.50 25.82 

18.00 30.85 12.00 24.85 

18.50 29.94 12.50 23.94 

19.00 29.08 13.00 23.08 

19.50 28.28 13.50 22.28 

20.00 27.55 14.00 21.55 

20.50 26.84 14.50 20.84 

21.00 26.18 15.00 20.18 

21.50 25.55 15.50 19.55 

22.00 24.95 16.00 18.95 

22.50 24.38 16.50 18.38 

23.00 23.85 17.00 17.85 

23.50 23.34 17.50 17.34 

24.00 22.85 18.00 16.85 

24.50 22.39 18.50 16.39 

25.00 21.95 19.00 15.95 

25.50 21.54 19.50 15.54 

26.00 21.14 20.00 15.14 

 
 
 
 



 

14 
 

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1.5 ความลึก  2  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 55.57 9.00 49.57 

15.50 53.45 9.50 47.45 

16.00 51.45 10.00 45.45 

16.50 49.65 10.50 43.65 

17.00 47.95 11.00 41.95 

17.50 46.37 11.50 40.37 

18.00 44.92 12.00 38.92 

18.50 43.55 12.50 37.55 

19.00 42.26 13.00 36.26 

19.50 41.06 13.50 35.06 

20.00 39.95 14.00 33.95 

20.50 38.87 14.50 32.87 

21.00 37.86 15.00 31.86 

21.50 36.93 15.50 30.93 

22.00 36.03 16.00 30.03 

22.50 35.17 16.50 29.17 

23.00 34.36 17.00 28.36 

23.50 33.59 17.50 27.59 

24.00 32.86 18.00 26.86 

24.50 32.16 18.50 26.16 

25.00 31.50 19.00 25.50 

25.50 30.87 19.50 24.87 

26.00 30.26 20.00 24.26 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1.5 ความลึก  2.5  เมตร 

 
  W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้นสระ

น้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 48.62 7.50 41.12 

15.50 46.65 8.00 39.15 

16.00 44.85 8.50 37.35 

16.50 43.17 9.00 35.67 

17.00 41.65 9.50 34.15 

17.50 40.25 10.00 32.75 

18.00 38.95 10.50 31.45 

18.50 37.73 11.00 30.23 

19.00 36.60 11.50 29.10 

19.50 35.54 12.00 28.04 

20.00 34.55 12.50 27.05 

20.50 33.60 13.00 26.10 

21.00 32.74 13.50 25.24 

21.50 31.92 14.00 24.42 

22.00 31.13 14.50 23.63 

22.50 30.40 15.00 22.90 

23.00 29.70 15.50 22.20 

23.50 29.03 16.00 21.53 

24.00 28.42 16.50 20.92 

24.50 27.81 17.00 20.31 

25.00 27.25 17.50 19.75 

25.50 26.71 18.00 19.21 

26.00 26.20 18.50 18.70 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1.5 ความลึก  3  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 44.59 6.00 35.59 

15.50 42.66 6.50 33.66 

16.00 40.90 7.00 31.90 

16.50 39.32 7.50 30.32 

17.00 37.85 8.00 28.85 

17.50 36.53 8.50 27.53 

18.00 35.30 9.00 26.30 

18.50 34.18 9.50 25.18 

19.00 33.12 10.00 24.12 

19.50 32.15 10.50 23.15 

20.00 31.23 11.00 22.23 

20.50 30.38 11.50 21.38 

21.00 29.58 12.00 20.58 

21.50 28.83 12.50 19.83 

22.00 28.13 13.00 19.13 

22.50 27.47 13.50 18.47 

23.00 26.85 14.00 17.85 

23.50 26.25 14.50 17.25 

24.00 25.69 15.00 16.69 

24.50 25.17 15.50 16.17 

25.00 24.66 16.00 15.66 

25.50 24.18 16.50 15.18 

26.00 23.72 17.00 14.72 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 2 ความลึก  2  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 61.64 7.00 53.64 

15.50 59.05 7.50 51.05 

16.00 56.68 8.00 48.68 

16.50 54.50 8.50 46.50 

17.00 52.46 9.00 44.46 

17.50 50.64 9.50 42.64 

18.00 48.93 10.00 40.93 

18.50 47.33 10.50 39.33 

19.00 45.85 11.00 37.85 

19.50 44.49 11.50 36.49 

20.00 43.18 12.00 35.18 

20.50 41.98 12.50 33.98 

21.00 40.85 13.00 32.85 

21.50 39.78 13.50 31.78 

22.00 38.78 14.00 30.78 

22.50 37.83 14.50 29.83 

23.00 36.91 15.00 28.91 

23.50 36.08 15.50 28.08 

24.00 35.25 16.00 27.25 

24.50 34.50 16.50 26.50 

25.00 33.76 17.00 25.76 

25.50 33.07 17.50 25.07 

26.00 32.41 18.00 24.41 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 2 ความลึก  2.5  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 56.08 5.00 46.08 

15.50 53.42 5.50 43.42 

16.00 51.05 6.00 41.05 

16.50 48.92 6.50 38.92 

17.00 46.98 7.00 36.98 

17.50 45.20 7.50 35.20 

18.00 43.58 8.00 33.58 

18.50 42.08 8.50 32.08 

19.00 40.69 9.00 30.69 

19.50 39.42 9.50 29.42 

20.00 38.25 10.00 28.25 

20.50 37.15 10.50 27.15 

21.00 36.10 11.00 26.10 

21.50 35.15 11.50 25.15 

22.00 34.23 12.00 24.23 

22.50 33.39 12.50 23.39 

23.00 32.58 13.00 22.58 

23.50 31.83 13.50 21.83 

24.00 31.12 14.00 21.12 

24.50 30.43 14.50 20.43 

25.00 29.80 15.00 19.80 

25.50 29.18 15.50 19.18 

26.00 28.60 16.00 18.60 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 2 ความลึก  3  เมตร 

 
W1 = ความกว้างขอบ

สระน้ำ (เมตร) 

L1 = ความยาวขอบ 

สระน้ำ (เมตร) 
W2 = ความกว้างก้น

สระน้ำ (เมตร) 
L2 = ความยาวก้น 

สระน้ำ (เมตร) 

15.00 54.18 3.00 42.18 

15.50 51.18 3.50 39.18 

16.00 48.55 4.00 36.55 

16.50 46.25 4.50 34.25 

17.00 44.18 5.00 32.18 

17.50 42.35 5.50 30.35 

18.00 40.70 6.00 28.70 

18.50 39.20 6.50 27.20 

19.00 37.83 7.00 25.83 

19.50 36.58 7.50 24.58 

20.00 35.42 8.00 23.42 

20.50 34.35 8.50 22.35 

21.00 33.36 9.00 21.36 

21.50 32.45 9.50 20.45 

22.00 31.60 10.00 19.60 

22.50 30.80 10.50 18.80 

23.00 30.05 11.00 18.05 

23.50 29.35 11.50 17.35 

24.00 28.68 12.00 16.68 

24.50 28.07 12.50 16.07 

25.00 27.48 13.00 15.48 

25.50 26.92 13.50 14.92 

26.00 26.40 14.00 14.40 
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ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 1.5 ความลึก  5  เมตร 

 
W1 L1 W2 L2 W3 L3 W4 L4 

24.00 25.16 18.50 19.16 14.50 15.16 5.00 6.16 
23.00 26.34 17.50 20.34 13.50 16.34 4.00 7.34 
22.00 27.75 16.50 21.75 12.50 17.75 3.00 8.75 
21.00 29.46 15.50 23.46 11.50 19.46 2.00 10.46 

 
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด 1,260 ลบ.ม.  ลาดด้านข้าง  1 : 2 ความลึก  5  เมตร 
 

W1 L1 W2 L2 W3 L3 W4 L4 

26.00 26.79 18.00 18.79 14.00 14.79 2.00 2.79 
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บทที่ ๓ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง 

การเบิกจ่ายเงิน 

1.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เจ้าหน้าที่ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเป็นโครงการที่
ประสบผลสำเร็จ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 
    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้าง 

 

กระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานความต้องการ - แจ้งเหตุและความจำเป็นต้องใช้พัสด ุ - - หน่วยงานท่ีใช้พัสดุ 
 - กำหนดรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ (TOR)   
 - รายชื่อคณะกรรมการฯ 

- รายชื่อผู้ควบคุมงาน 
  

รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
(ข้อ 22) 

- ขออนุมัติดำเนินการซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯข้อ 22 1 วัน - เจ้าหน้าท่ี 
- ผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

ดำเนินการซื้อ/จ้าง -วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท) 
ดำเนินการตามกฎกระทรวง, ตามระเบียบฯ ข้อ 
78-81 และตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจ้างฯ  
มาตรา 56(2) 
-วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (วงเงินเกิน 500,000 
บาท) ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 43-60 
-วิธีคัดเลือก ดำเนินการตามระเบยีบฯ ข้อ 74-77 

3 วัน - เจ้าหน้าท่ี 
  - หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
  - ผู้มีอำนาจอนุมัต ิ
  

5 วัน 
 

8วัน 

- คณะกรรมการฯ 

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง -คณะกรรมการฯสรุปผลการพิจารณาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

3 วัน (ข้ึนอยู่กับ
รายละเอียดของ

เอกสาร)  

- คณะกรรมการฯ 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
- ผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

 - เสนอผู้มีอำนาจ 2 วัน  
สัญญาซื้อ/จ้าง - สนองรับราคา และนัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง 7 วัน - เจ้าหน้าท่ี 
 - แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ ½ วัน -คณะกรรมการตรวจรับ

พัสด ุ - บริหารสญัญา ตามอายสุัญญา 
ส่งมอบ/ตรวจรับ - รับมอบพัสดุจากผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง 5 วัน - ผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง 
 - ตรวจรับพัสด ุ  -คณะกรรมการตรวจรับ

พัสด ุ
   - งานคลังพัสด ุ
เบิกจ่ายเงิน - เตรียมเอกสารขอเบิกเงิน 1 วัน - เจ้าหน้าท่ี 
 - วางฎีกาการเบิกจ่าย 1 วัน - เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 - เก็บรักษาเอกสาร   
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1.2 การควบคุมงาน 
การควบคุมงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และเข้าดูการทำงานของผู้รับจ้างให้งานเป็นไปตาม

รูปแบบ รายการข้อกำหนดและเงื่อนไข หลักวิธีการที่ดีและเป็นไปตามสัญญา 
 เนื่องจากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1 ,260 ลูกบาศก์เมตร เป็นการ
ก่อสร้างสระน้ำขนาดเล็กและดำเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกร ผู้รับจ้างจะใช้เวลาในการขุดประมาณ 1-2 วันและใช้
เครื่องจักรขนาดเล็ก ดังนั้น การควบคุมงานจึงเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ โดยควบคุม
จากขนาดของสระน้ำ ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความลึก เป็นไปตามกำหนดเพ่ือนำมาคำนวณจะ
ได้ปริมาตรของดินขุด 1,260 ลูกบาศก์เมตร นอกจากควบคุมจากขนาดของสระน้ำแล้วต้องพิจารณาเป็นไป
ตามรูปแบบที่กำหนด 
 ส่วนการขุดสระน้ำที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร การควบคุมงานต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขุด
ดินและถมดิน 
 ในกรณีที่การก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กต่อพ้ืนที่มีจำนวนมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน  
ที่รับผิดชอบพ้ืนที่นั้นจะสามารถเข้ามาควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างได้ทั้งหมด (สามารถใช้ผู้ช่วย
ควบคุมงานตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/018909 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) ให้เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนา
ที่ดินขอความร่วมมือจากหมอดินอาสาและเกษตรกรเจ้าของสระน้ำให้ช่วยดูแลการทำงานของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ หมอดินอาสาที่จะทำหน้าที่ในการช่วยดูแลการขุดต้องได้รับการ
ฝึกอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินต้องรับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการ
ดำเนินงาน (รายละเอียดแบบฟอร์มหน้า 24) 
 อนึ่งการมอบหมายหมอดินอาสาให้เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ต้องมีหนังสือ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดนั้นๆ 
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สรุปขั้นตอนการดำเนินการควบคุมงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****ส่วนการขุดสระน้ำที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร การควบคุมงานต้องเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน 
และถมดิน 

สัญญาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 

ผอ.สพด. (ปฏิบัติราชการแทน อธพ.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และมอบหมายผู้ควบคุมงาน (เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน)/ผู้ช่วยควบคุมงานตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ที่ กค (กวจ) 0405.2/018909 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 

หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
1. ตรวจและควบคุมตำแหน่งการขุด ขนาดสระน้ำ (กว้าง x ยาว x ลึก) เพ่ือให้ได้ปริมาตรของดิน
ขุด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และรูปแบบของสระน้ำที่กำหนด  
2. ควบคุมระยะเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาการจ้าง และจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมผลการปฏิบัติงาน 
3. หากพบปัญหาจากการควบคุมงานให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 

หากมีการก่อสร้างสระน้ำมีจำนวนมากกว่าที่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพ้ืนที่จะ
สามารถควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างได้ทั้งหมดให้ผู้ควบคุมงานขอความร่วมมือจาก
หมอดินอาสาและเกษตรกรเจ้าของสระน้ำให้ช่วยดูแลการทำงานของผู้รับจ้างและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้  
1. ทำหนังสือมอบหมายผู้ช่วยควบคุมงานจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  
2. อบรมให้ความรู้กับผู้ช่วยควบคุมงานในวิธีการควบคุม การดำเนินงาน และการติดต่อ 
ประสานงานเพ่ือรายงานผลให้กับผู้ควบคุมงาน  
3. ผู้ชว่ยควบคุมงานปฏิบัติงานสนับสนุนผู้ควบคุมงานจนการขุดสระน้ำเสร็จสิ้น และจัดทำแบบ
รายงานการควบคุมงานส่งให้กับผู้ควบคุมงาน (ตามแบบฟอร์มในหน้า 24) 

เมื่อการขุดสระน้ำเสร็จสิ้นส่งใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง 
ที่ผู้ควบคุมงานลงนามในเอกสารส่งให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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แบบฟอร์มการควบคุมงาน 

  วันที่.............เดือน....................พ.ศ....................... 
เขียนที่................................................................ 
เรียน   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ลงชื่อ........................................................ 
            (นาย/นาง/นางสาว. ................................) 
                                                                                      ผู้ควบคุมงาน/ผู้ช่วยควบคุมงาน 
 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................นามสกุล......................................... ได้มา
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุมงานของผู้รับจ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตามสถานที่และ         
ช่วงระยะเวลาที่ระบุข้างต้นจริง  
                                                                                ลงชื่อ..................................................... 
             (นาย/นาง/นางสาว .................................) 
                                                                                            เกษตรกรเจ้าของสระน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................นามสกุล.........................................
ได้รับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน.................................ให้ทำหน้าที่ช่วยตร วจสอบและควบคุม          
การทำงานของผู้ รับ จ้ างขุ ดสระน้ ำใน ไร่น านอก เขตชลประทาน  ตามบั นทึ กที่ ... ..................                       
ลงวันที่  ..........................ซึ่งดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพ้ืนที่ของเกษตรกร        
(นาย/นาง/นางาสาว).....................................นามสกุล....................................หมู่...............บ้าน........................
ตำบล............................อำเภอ.....................จังหวัด..............................................  
  โดยได้เข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตามแนวทางการควบคุมงานด้านตำแหน่งการขุด ขนาดสระน้ำ ปริมาณดินขุด รูปแบบ และระยะเวลา 
ระหว่างวันที่.................................. เดือน..................................ปี................ ..............ถึงวันท่ี............................
เดือน.................................ปี.............................. ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสระน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
         
         



25 
 

1.3 ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจงานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดที่
ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน 

- รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน 
- รายงาน ผอ.สพด. เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ออกตรวจงาน (คณะกรรมการฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย) 
-มีข้อสงสัยหรือเห็นว่าไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก่อสร้างสระน้ำ 
-มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติม งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการ
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบสัญญา 
 

ตรวจผลงาน 
- โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับ

ทราบการส่งมอบงานและให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
- เมื่อตรวจสอบและเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้าง 
  ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น 
- ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดงานแล้วแต่กรณี อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ 
  ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ และรายงานให้ ผอ.สพด. ทราบ 

รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและสั่งการ 
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนด 
ในสัญญาให้ดำเนินการดังนี้ รายงาน ผอ.สพด. (ปฏิบัติราชการแทน อธพ.) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือ
สั่งการ แล้วแต่กรณี 
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1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

1. การเบิกเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมเอกสารการรับมอบสระน้ำ และภาพถ่ายสระน้ำของผู้เข้าร่วมโครงการ/งวด 
(เรียนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบสระน้ำที่ขอส่ง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ และส่งเอกสารผ่านผู้ว่าจ้าง (ผอ.สพด.) 

ผอ.สพด. (ผู้ว่าจ้าง) มอบเอกสารให้งานธุรการเพ่ือทำใบสำคัญเบิกเงิน 

งานธุรการมอบใบสำคัญให้งานการเงินเพ่ือขอเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

งานการเงินขอเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS online ไปที่คลังจังหวัด 
 

คลังจังหวัดตรวจสอบถูกต้องแล้ว online ไปที่กรมบัญชีกลาง 
 

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้างภายใน 3-5 วันทำการ 
 

ผู้รับจ้างรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน 
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ภาคผนวก  
1. แบบมาตรฐานสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
2. ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และโครงการ 1 ตำบล  
 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
๓. การดูแลรักษาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและการจัดการดิน 
4. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
5. การติดตามและการประเมินผล 
6. แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
7. แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 
8. ภาพวาดประกอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
9. คณะผู้จัดทำ 
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ภาคผนวก 1 
แบบมาตรฐานสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ความลึก 2 – 3 เมตร 
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แบบมาตรฐานสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ความลึก 5 เมตร 
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ภาคผนวก 2 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และโครงการ 1 ตำบล 

 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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ภาคผนวก 3 
การดูแลรักษาแหล่งน้ำในไรน่านอกเขตชลประทานและการจดัการดนิ 

การดูแลรักษาแหล่งน้ำ 
การที่แหล่งน้ำในไร่นา หรือสระน้ำจะมีอายุการใช้งานได้นานนั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม 

สระน้ำจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้ลดลง หากสระน้ำตื้นเขินควรป้องกันโดยไม่ให้ดินขอบบ่อไหลลงไปในบ่อ 
และป้องกันไม่ให้ดินข้างนอกที่ไหลมากับน้ำเข้ามาในบ่อได้ นอกจากนี้ยังต้องดูแลให้คันบ่อมีความแข็งแรงอีกด้วย    
การดูแลรักษาแหล่งน้ำต้องทำอย่างสม่ำเสมอดังนี้ 

ก่อนฤดูฝน ต้องกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมรอบๆบ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางน้ำเข้าให้เรียบร้อย เพ่ือจะ
ให้น้ำฝนไหลเข้าบ่อ ได้อย่างสะดวกและไม่เกิดการกัดเซาะ 

หลังฤดูฝน เมื่อบ่อเก็บกักน้ำไว้แล้ว ให้ตรวจดูบริเวณรอบๆ บ่อ หากมีการรั่วซึม ให้ดำเนินการแก้ไข โดยการ
บดอัดหรือใช้ดินเหนียวปิดทับ กรณีมีร่องรอยการกัดเซาะบริเวณทางน้ำเข้าหรือบริเวณขอบบ่อ ให้ทำการปรับแต่งแล้ว
ปลูกหญ้าซ่อมแซมให้เรียบร้อย  

 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ 

เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจากกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ เนื่องจากบริเวณด้านข้างของแหล่งน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทานที่เกิดจากการขุดดินออกเพ่ือให้เป็นบ่อ จะมีความลาดชันและผิวดินเปิดโล่งไม่มีสิ่งปกคลุม 
ทำให้น้ำกัดเซาะดินลงไปในก้นบ่อเกิดการตื้นเขิน จึงควรมีการป้องกันเศษตะกอนดินหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไม่ให้ไหลลงบ่อ 
โดยกรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเพ่ือยึดขอบบ่อไม่ให้พังทลาย ดังนี้ 

๑. การปลูกหญ้าแฝก เกษตรกรควรขุดแนวร่องปลูกตามแนวระดับ จำนวน ๒ แถว แถวแรกอยู่โดยรอบขอบ
บ่อห่างจากบริเวณริมขอบบ่อ ๕๐ เซนติเมตร และแถวที่ ๒ ปลูกที่ระดับน้ำสูงสุด ๑ แถว และอาจปลูกเพ่ิมอีก ๑ - ๒ แถว 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความลึกของขอบบ่อและจำนวนกล้าหญ้าแฝก 

๒. ควรใส่ปุ๋ยหมักรองพ้ืนในร่องปลูกเพ่ือเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะ
ช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต แตกหน่อใหม่ได้เร็วขึ้น และรากเจริญลงในดินได้ลึก 

๓. หากเกษตรกรมีกล้าหญ้าแฝกแบบเพาะชำถุงขนาดเล็ก ควรใช้ระยะปลูกห่าง ๑๐ เซนติเมตร หรือมีกล้า
หญ้าแฝกแบบรากเปลือย (ที่เกิดรากอ่อนแล้ว) นำไปปลูกโดยใช้ระยะห่าง ๕ เซนติเมตร ควรปลูกในช่วงฤดูฝนจะทำให้
กล้าแฝกเจริญขึ้นได้ง่าย 
 ๔. หลังจากปลูกหญ้าแฝกแล้วเกษตรกรควรปลูกซ่อมในจุดที่หญ้าแฝกตาย เพ่ือให้แนวรั้วหญ้าแฝกหนาแน่น  
 ๕. เมื่อปลูกหญ้าแฝกได้ประมาณ ๓ เดือน ควรตัดใบหญ้าแฝกให้สูงจากระดับผิวดิน ๕๐ เซนติเมตร เพ่ือเร่ง
การแตกกอ โดยเกษตรกรนำใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้นไม้ผล แปลงผัก เพื่อช่วยรักษา
ความชื้นในดิน และช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้ 
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 ๖. บริเวณขอบสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นอกจากปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายขอบบ่อ
เกษตรกรยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัว หรือไม้ผลต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการใช้ประโยชน์สระน้ำในไร่นาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
 

ภายหลังจากการขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  หากเกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสม เช่น 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ 
(จุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก) สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ (จุลินทรีย์สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ) สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ 
(จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช)  สารเร่ง พด.๖ (จุลินทรีย์สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ) สาร
เร่งซุปเปอร์ พด.๗ (จุลินทรีย์สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช) สารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.๙ (จุลินทรีย์ละลาย
ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด และดินเปรี้ยว) พด.๑๑ (จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน ปอเทืองและโสนอัฟริกัน) 
และปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒  พร้อมทั้งคำแนะนำทางวิชาการในการปรับปรุงบำรุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร      
ลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
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การดูแลรักษาคุณภาพน้ำโดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน 

 น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาน้ำให้มี
คุณภาพดีต่อการผลิตทางการเกษตร ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพและเคมีของน้ำ การรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดสามารถ
ใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยมีการจัดการดังนี้คือ 
 ๑ . การใส่ปุ๋ยหมักลงในบ่อน้ำ นำปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง ซุปเปอร์  พด.1 ของ           
กรมพัฒนาที่ดิน ใส่ลงในบ่อน้ำ ทุก ๑ เดือน ในอัตรา ๒๕๐ กิโลกรัมต่อปริมาตรน้ำ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เชื้อจุลินทรีย์
ย่อยสลายเซลลูโลสจากปุ๋ยหมักจะช่วยย่อยสลายเศษขี้เลนบริเวณผิวก้นบ่อ เพ่ือป้องกันการเกิดการเน่าเสียของเศษขี้เลน 

๒. การใส่น้ำหมักชีวภาพลงในบ่อน้ำ นำน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลักษณะสด 
เช่น เศษปลา ผัก ผลไม้ และเศษอาหารในครัวเรือนโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด .๒ หรือสารเร่ง พด.๖ ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ใส่ลงในบ่อน้ำ อัตรา ๑ ลิตรต่อปริมาตรน้ำ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นการช่วยกำจัดของเสียที่เกิด
การทำงานของจุลินทรีย์และรักษาระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

 
 

 
 
 
 
วิธีการจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  
๑. การจัดการดินอินทรียวัตถุต่ำบนคันดินรอบบ่อเพื่อปลูกพืช 

การใช้ประโยชน์ที่ดินบนคันดินรอบบ่อที่มีอินทรียวัตถุต่ำนั้น จำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้โครงสร้างดินให้
เหมาะสม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้      

๑) หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เมื่อพืชเริ่มออกดอกหรือมีอายุประมาณ ๕๕ – ๖๐ วัน ให้สับกลบเพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ถั่วพุ่ม ปอเทือง ถั่วพร้าและโสนอัฟริกัน  
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๒) เตรียมดินให้ละเอียดสม่ำเสมอ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพ่ิมอินทรียวัตถุ แล้วปลูก
พืชผักอายุสั้นที่ทำรายได้ดี ได้แก่ ผักคะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว บวบ มะระ พริกขี้หนู กระเจี๊ยบเขียว หรือไม้ดอกบางชนิด
ที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดปี 

 
 

๓) เตรียมดินสำหรับปลูกไม้ยืนต้น บางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย บริเวณคันดินขอบบ่อ โดยปรับสภาพดิน
บริเวณหลุมให้เหมาะสม ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดิน ก่อนปลูกต้นไม้แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwomen.sanook.com%2Fblog%2F4267%2F%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%2F&ei=jMNRVeiaM8WouwTUiICwBA&psig=AFQjCNFZHe6-GISq4D4sEnof8eTqBrhkmg&ust=1431508236909740
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ffrynn.com%2F%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%2F&ei=TcVRVc6tKoafugTchoGACg&psig=AFQjCNEviYEt9fPmw68bJ_erouiHkLBjbw&ust=1431508685803938
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaitambon.com%2Ftambon%2Ftsmepdesc.asp%3FProd%3D106315626%26ID%3D190503%26SME%3D1063144444&ei=sMVRVYbNG8m3uASPnYEg&psig=AFQjCNHroya98-qNyC_AU8o-si7UssYbxg&ust=1431508784549336
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ffrynn.com%2F%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%2F&ei=EsZRVdWpI5SQuASixIDYCA&psig=AFQjCNGvKfKsW55OloJ_ftb6WZmoox67eA&ust=1431508882726501
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fmen.sanook.com%2F1672%2F&ei=xsZRVcynOMG9ugT-l4CYAg&psig=AFQjCNFs-HFuKx9qL4Dv79BNQeLcmqoZiQ&ust=1431509063002428
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ภาคผนวก 4 
แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำในไรน่านอกเขตชลประทาน 

 
 จากการที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้กับเกษตรกร ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.  โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากมีน้ำฝน น้ำผิวดินและน้ำ    
ใต้ดินมาเติมลงสระเก็บน้ำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อถึงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำเนื่องจากไม่มีน้ำฝน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินมาเติมลงสระเก็บน้ำ จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว โดยแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าว เกษตรกรควรจะต้องมีการวางแผนการใช้น้ำและ
วางแผนการเลือกชนิดของพืชที่ใช้ในการเพาะปลูก  พืชที่ปลูกควรเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และใช้ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตถึงเก็บเก่ียวผลผลิตไม่มากนัก โดยกรมชลประทาน ได้จัดทำข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ET/) เพื ่อเป ็นการจ ัดการปัญหา
ดังกล่าวแบบยั่งยืน  

 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงนำเสนอแนวคิด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบการจ่ายน้ำให้กับพืช ด้วยวิธี
ระบบให้น้ำแบบประหยัดแก่พืช ในที่นี้หมายถึง ระบบให้น้ำด้วยหัวจ่ายน้ำ หรือหัวให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์
(Mini sprinkler) ไมโครสปริงเกลอร์ (Micro sprinkler) ไมโครเจ็ท (Micro Jet) ไมโครสเปรย์ (Micro Spray)  
มิสสเปรย์ (Mist Spray)  เป็นการให้น้ำครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งด้วยอัตราการให้น้ำ  (Application Rate)    
ที่ต่ำและไม่ครอบคลุมพื้นที่เขตรากทั้งหมด โดยอาศัยคุณสมบัติของดินช่วยในการแพร่กระจายน้ำออกไปรอบ
ข้างเพื่อให้ปริมาตรดินเปียกอยู่ในวงที่จำกัด และเป็นการให้น้ำที่ไม่มีการซ้อนทับ  (Overlap) ของวงเปียก  
วิธีระบบให้น้ำแบบประหยัดแก่พืช มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ลักษณะของการจัดการให้น้ำ ประกอบด้วย ให้น้ำในอัตราที่ต่ำคือต่ำกว่า 250 ลิตรต่อชั่วโมง ให้
น้ำโดยตรงที่บริเวณเขตรากพืชหรือที่เขตพุ่มใบ  ให้น้ำทางท่อโดยใช้แรงดันต่ำ เป็นต้น 

2. ลักษณะการเกิดน้ำ เช่น น้ำที่เกิดจากแรงดัน ดันน้ำแล้วไปกระทบกับแป้นปะทะแล้วเกิดเป็นกลุ่ม
ละอองน้ำขนาดเล็กมากๆ   น้ำที่เกิดจากแรงดัน ดันน้ำแล้วไปกระทบกับแป้นปะทะแล้วเกิดเป็นเส้นผสมกับ
กลุ่มละอองน้ำขนาดเล็ก  น้ำที่เกิดจากแรงดัน ดันน้ำแล้วไปกระทบกับแป้นปะทะแล้วเกิดเป็นเม็ดน้ำถูกเหวี่ยง
กระจายออกไปข้างนอกเป็นต้น 

3. รูปแบบการกระจายน้ำของหัวจ่าย ประกอบด้วย ไมโครสปริงเกลอร์ (Micro sprinkler)  
ไมโครเจ็ท (Micro Jet)  ไมโครสเปรย์(Micro Spray)  มิสสเปรย์(Mist Spray)   
 4. อัตราการไหลของน้ำ 
 5. การเลือกใช้หัวจ่ายน้ำ 
 6. การติดตั้งเพื่อใช้งาน คือการวางแนวท่อแบบใด เช่น แบบวางบนพื้น แบบเหนือต้นพืช แบบแขวน  
แบบฝังดิน 
 
 

 

http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ET/
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ภาพประกอบ รูปแบบการให้น้ำแบบประหยัดแก่พืชในแบบต่างๆ 
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จากรูปแบบวิธีระบบให้น้ำแบบประหยัดแก่พืชที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือเป็นระบบกระจายน้ำให้กับ
พืช ซ่ึงระบบกระจายน้ำให้กับพืชจำเป็นจะต้องมี ระบบสูบน้ำและส่งน้ำ เพ่ือนำน้ำเข้าระบบกระจายน้ำ โดยใน
ที่นีจ้ะกล่าวถึงระบบสูบน้ำและส่งน้ำที่ใช้พลังงานน้อยและประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. ระบบกาลักน้ำ (ระบบสูบน้ำสุญญากาศ) คือระบบสูบน้ำที่ใช้แรงกดดันของอากาศโดยอาศัยกฎ
แรงโน้มถ่วงของโลกในการสูบน้ำ ดังรูป 

 

2. ระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง ทีส่ามารถมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
เชื้อเพลิงได้ เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางการเกษตร ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้
เกษตรกรสามารถลดการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน พลังงานที่ใช้ทาง
การเกษตร และสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คือ การประยุกต์นำแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิต พลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดยไม่มี
การเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า การใช้ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อาจใช้ส่งน้ำเข้าระบบกระจาย
น้ำโดยตรงหรือส่งน้ำขึ้นถังสูง 

ระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบหลักของระบบคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Photovoltaic, PV) ระบบควบคุมทางไฟฟ้า (Controller) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ (Inverter) 
และปัม๊สูบน้ำ (Motor Pump)    

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็น พลังงานไฟฟ้า    
ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง สามารถนำไปประยุกต์กับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้
โดยตรง  
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ระบบควบคุมทางไฟฟ้า คือ ระบบที่ใช้การควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำ ซึ่งเครื่องควบคุมการ
ทำงานประกอบด้วย แผงวงจรควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และ
แบตเตอรี่ 

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ปั๊มสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 

รูปที่ 1 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบจ่ายน้ำโดยตรง 

 

รูปที่ 2 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสูบข้ึนถังสูง 
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รูปที่ 3 แบบแสดงโครงเหล็กถังรับน้ำ 
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รูปที่ 4 แบบแสดงโครงเหล็กถังรับน้ำ 
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จุดเด่นและจุดด้อยของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

จุดเด่น 

1) เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมด 
2) สามารถติดตั้งเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้ทุกพ้ืนที่บนพ้ืนโลก 
3) ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์  
4) การติดตั้งทำได้ง่ายและสะดวก เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
5) เป็นระบบที่มีการบำรุงรักษาน้อยมาก 
จุดด้อย 

1) สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างจำกัด  
2) ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างต่ำจึงต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมากในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย

จะต้องใช้พื้นที่ ประมาณ 10 ตร.ม. ในการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์สูงสุด 
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ภาคผนวก 5 
การติดตามและการประเมินผล 

1. ขั้นตอนการติดตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 

ลำดับ กระบวนงาน (ติดตาม) รายละเอียด ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต 
ชลประทาน 
                    
                                                

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดโครงการ 
เป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวมกรมฯ  

3 วัน 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
 

2 
 

1.2 จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน                                           
                                                   
 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. กำหนดรูปแบบและจัดทำระบบการ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  
ตาม สงป.301 เป็นรายหน่วยงาน และในภาพรวม  

10 วัน 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
 

3 
 

 

1.3 จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผน/ผล 
 
 

- กองแผนงาน จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานตาม
แบบ สงป.301 กผง. โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
เป็นรายเดือน และรายไตรมาส ตามเป้าหมายในใบจัดสรรงบประมาณ   
ที่ได้รับ และกำหนดให้จัดส่งมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล  กผง.    
ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

1 วัน 
 

- กผง.  
- หน่วยงานในสังกัดกรมฯ  

4 
 
 

                                        1.4 จัดเก็บและ 
                                        รวบรวมแผนการ 
                                        ดำเนินงานจากหน่วยงาน 

ที่ได้รับเป้าหมาย 
 

- หน่วยงานส่งแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส  
- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. จัดเก็บและรวบรวม พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน 
ในเบื้องต้น แล้วสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ 
 

20 วัน 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
- หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

5 
 
 
 

 

                                       1.5 แจ้งหน่วย 
                                       งานให้ตรวจสอบ 
                                       ข้อมูลแผนการ 
                                       ดำเนินงาน 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. แจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูล
แผนการดำเนินงาน 
- หากหน่วยงานตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข แจ้งกลุ่ม
ติดตามและประเมินผล กผง. ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

7 วัน 
 
 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
- หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

6                                        1.6 จัดเก็บและ 
                                       รวบรวมข้อมูลผล 
                                       การดำเนินงานโครงการ 
                                       แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต 
                                       ชลประทาน 

- หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนตามแบบ สงป.301 กผง. 
พร้อมทั้งรายงานปัญหา-อุปสรรค หากมีผลการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่วางไว้  
- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงาน  

7 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง.  
- หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

7  
                                      1.7 ตรวจสอบ 
                                      ข้อมูล 
                             
                         

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน และในภาพรวมกรมฯ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีความ
ผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และหากพบว่าเป็น
ความผิดพลาดของหน่วยงาน จะประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง และจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานที่ปรับแก้แล้ว 
มายังกลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง 

3 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

8                                        1.8 วิเคราะห์ 
                                       ข้อมูลผลการ 
                                       ดำเนินงาน 
 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน  
รายหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นภาพรวมกรม 
 

2 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

9                                        1.9 จัดทำ 
                                       เอกสารรายงาน 
                                       การติดตามผล 
                                       การดำเนินงาน 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. จัดทำเอกสารรายงานการติดตามผล
การดำเนินงานโครงการ และนำข้อมูลลงระบบ e-meeting ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯ 
-  กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน
โครงการ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

 

ติด
ตา

มผ
ลต

่อเ
นื่อ

ง ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ปรับปรงุแก้ไข 
ให้ถูกต้อง 

หน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ 

หน่วยงาน
ในสังกัดกรม
ฯ 

ปรับปรงุแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง 
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2. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ลำดับ กระบวนงาน (ประเมินผล) รายละเอียด ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

2.1 ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทำโครงร่าง 
                    
                                                
 

- ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทำโครงร่างการประเมินผลโครงการ 
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ 
วิธีการประเมินผล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์ และ
กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

15 วัน 
 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
 
 

2 
 

2.2 วางแผนการเก็บข้อมูล                                        
                                                   
 

- วางแผนการเก็บข้อมูล โดย คัดเลือกประชากรหรือสุ่มตัวอย่าง และ
สร้างเครื่องมือ/กำหนดแบบสอบถาม เช่น ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ลักษณะการถือครองที่ดิน การกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำในไร่นา ระยะเวลา
ที่ เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นา  ความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรหลังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นา ความพึงพอใจของ
เกษตรกรหลังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นา ต้นทุน รายได้ และ
ผลตอบแทนของเกษตรกร รายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำในไร่นา ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่  

15 วัน 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
 

3 
 

 

2.3 ดำเนินการเก็บข้อมูล 
 
 

- กลุ่ มติดตามและประเมินผล กผง. ดำเนินการเก็บ ข้อมูลจริงใน
ภาคสนามตามแบบสอบถามที่กำหนด ทุกพื้นที่ให้ครบทุกตัวอย่างตามที่
ได้กำหนดไว้  โดยจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่
นั้นๆ  และตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ หากพบ
สิ่งบกพร่องรีบแก้ไขหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
 

60 วัน 
 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
- หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

4 
 
 

2.4 เก็บรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล
แบบสอบถาม 
 
 

- เก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม  และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล หากมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ปรับแก้ให้ถูกต้อง 

25 วัน 
 

- กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 
 

5 2.5 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานสรุปผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 

- ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง และสรุปข้อมูลผลการประเมิน นำเสนอรายงานให้ผู้บริหารและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

20 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

6                                        2.6 จัดทำรายงาน 
                                       การประเมินผลโครงการ 
                                        

- เขียนรายงานผลการประเมินโครงการ 
 
 
 

60 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง.  

7 
 
 
 
 

2.7 ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินผล 
 
 
 
 

- ตรวจสอบคุณภาพรายงานการประมินผลโครงการ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

20 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

8 2.8 เผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5 วัน - กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กผง. 

 
 
 
 
 

 

สมบูรณ ์
ไม่สมบูรณ ์

ปรับปรงุแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
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ภาคผนวก 6 
  แบบฟอร์มความตอ้งการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

                 โครงการแหลง่น้ำในไรน่านอกเขตชลประทาน 

                        กรมพัฒนาทีด่นิ 
 

1. ขา้พเจ้าชื่อ ………….……….…  นามสกุล …………….. เลขประจำตวัประชาชน …………..………..…….......... 
บ้านเลขที่ …………  ถนน ………………  หมู่ที ่……… ตำบล …….…………………  อำเภอ ………..………………….  
จังหวดั ………………...……….. รหัสไปรษณีย ์…………... โทรศัพท์ ……………………..   

2. ความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา 
2.1 ขา้พเจ้ามีความประสงค์ขอแหล่งน้ำในไรน่า ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน  1 บ่อ  โดยยินยอมให้ 

ผู้รับจา้งของกรมพัฒนาที่ดินขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. ในที่ดินที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ โดยมีเอกสารสิทธิ์  
 โฉนด    น.ส.3    น.ส.3 ก.  น.ส.2    น.ส.2 ก.    ส.ป.ก. 4-01    ส.ป.ก. 4-14   
 ส.ป.ก. 4-18    น.ค.3    กสน.5    ส.ค.1    พ้ืนที่โครงการพระราชดำริที่มกีารจดัสรร
ที่ดินทำกินให้เกษตรกร   พ้ืนที่ คทช.    อืน่ๆ.................................. 
และยินยอมจ่ายเงนิสมทบคา่ขุดสระน้ำให้ผู้รบัจ้างของกรมพัฒนาที่ดนิจำนวน 2,500 บาท/บ่อ โดยใช้  
  เงนิสด    เงนิกู้ (ระบุแหลง่เงนิกู้) ………………………   อื่นๆ (ระบุ)................................. 

2.2 พ้ืนที่ขุดสระน้ำ บ้าน ................................. หมู่ที่ ................. ตำบล ................................. 
อำเภอ .......................................  จังหวัด  ................................... 

2.3 ข้าพเจ้ามีความ    มั่นใจ   ไม่มั่นใจ สถานที่ขุดสระน้ำจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 

3. รายนามผู้ทีส่ามารถติดตอ่ได ้ ชื่อ …………………………………….…………………. ที่อยู่ ………………………………. 
………………………...……………………………………   โทรศัพท์ ……………………...................................................... 

4. ข้าพเจ้ามีทีด่ินถือครองทัง้หมด ………...… ไร่ เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตร ………… ไร่ พืชหลกั (ระบุชื่อพืช) 
….…………………… พืชอื่น ๆ (ระบชุื่อพืช) …………….…………. รายได้ ……………….………………. บาท/เดือน 
หรือ ……………………………….. บาท/ปี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานี้ 
เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรตลอดไป 
 

ลงนามชื่อผู้ร้องขอ …………….…………………………… 
  วันที ่............... เดอืน ................. พ.ศ. ........................ 

 
โปรดส่งแบบฟอร์มความต้องการมาที่ : สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ   
แนบหลักฐาน : สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิ์  
ประสานงาน : สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2579-0752 
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หนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำขนาด 1,260  ลบ.ม. 
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ................. 

เขียนที่................................................ 
วันที่.................................................... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ (เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า.......................................................................... .................. 
อายุ.................ปี  เลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................. .................................. 
เชื้อชาติ.................  สัญชาติ.................. อยู่บ้านเลขท่ี.................................. หมู่ที่............... ........ ถนน.......................... 
ตรอก/ซอย...................................................... ตำบล................................................. อำเภอ..........................................  
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์.......................................  
  ได้ยินยอมให้  สถานีพัฒนาที่ดิน.......................... และผู้รับจ้างโดย...................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................................ 
  เข้าดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1 ,260 ลบ.ม.  จำนวน  1 บ่อ  เนื้อที่
ดำเนินการโดยประมาณ...........ไร่  ในท้องที่ บ้าน..............................หมู่ที่................. ตำบล................................ 
อำเภอ...........................................จังหวัด......................................................... 
  เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท................................................ระวาง.......................................... .... 
เลขที่.................................พ้ืนที่รวมในเอกสารสิทธิ์. ...........................ไร ่
  พิกัด Latitude ..................................... longitude ..................................... (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) 
       ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                          (................................................................) 

 
ลงชื่อ................................................................พยาน 

                                                (................................................................) 

  ลงชื่อ................................................................ผู้ควบคุมงาน  
                                                            (................................................................) 

  ลงชื่อ................................................................ผู้ร่วมควบคุมงาน 
                                                           (................................................................)  

ภาคผนวก 7 
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ภาคผนวก 8 

ภาพวาดประกอบโครงการแหลง่น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

        ออกแบบภาพประกอบ 

        จิราวุธ จันทร์บัว 

        ระบายสีภาพประกอบ 

        ลดาวัลย์ ขันติ 

        แก้ไขภาพวาด 

        ชัยวัฒน์ จะวิเสน 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

นายสถาพร  ใจอารีย ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

นายถวิล  มั่งนุ้ย  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

ผู้จัดทำ 

 

 

นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา  กองแผนงาน 

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาทีด่นิ  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดนิ 

นายปรเมศร ์  ชะด ี  กองแผนงาน 

นายยศ  สุคนธมาน  กองแผนงาน 

นายวิศิษฐ์   งามสม  กองแผนงาน  

นายชัยวฒัน ์  จะวิเสน  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดนิ 

     
     




