ml.l~'lb'1~l.lm1tlnmfl'lVlfl'l~'U
'1W'UflW1'1J~Ul b'U\}'i\il~\}'i flVll-1.

~

'

ivcrcr~

i1'W1fll.l

(9)()Ql()()

m1'1111'1oLJfll.l"1b~fl~lilvl1bb~'U~~'U1bm~~n'1'V'lflb-WCJ'lVlfl'l~'U
(<}11'Ufl1)bfl~)bb"1~bbVl~'lJ1)
~
"'

\}'!

1l.l~ ml-l~'l b'1~l-l n 11tl nfl 1fl'lVJfl'l ~'U 1~ bb ~ .:i b~fl'l

n11'1111 '1oLJfll.l"1
b~fl~lilvl1 bb~'U~~'U1
~

bl311~~n'1'V'lm ~ CJ'lVlfl'l~'U (~1'U fl11bfl~\}'11bb"1~ bb V1~.:itl1) 11il CJ1~Vlfl'l~'UeJ1b.llfl~1l.ltl'Ufl'lA mtlnmfl'l~1'UVlfl'l~'U
"'

61111'1-t' fll.l"1bb"1~~
lilvl 1UW'IJ1fll.J1~ fl)'UVJ, fl'VlllU
1'U/'1Jl.J'IJ'U
Jl1CJ1 m~fl'U fll.JJ11~'U5
'\J
'V
,
,
1'W1~'U'U'111'1'UbVJPlbb"1~tl1~m"1~"11~bb~1b'1~'1.ll1CJ1'Wb~fl'Ui1'U1fll.l

bet ct~

bb"1 ~~(i) bn'UoLJfll.J\I "1

bctct~ iT'U

ml-l~'lb'1~l.lm1tlnfl1fl.:iVf fl'l~'U 1~ \911b U'Ufl11~1i1v\'11tl1bbml-l'11b ~'11tl b~fl1~fl.:il4mtlnfl1fl.:i
~

~1'UVJfl'l~'U~lilbnu-t'fll-l"1'11nm1'1111'1111 'U1~uu'111'1'Uml31 b~ CJ'U~flCJ bb~1 ~'l'Vfl 1~~.:i'Vl11i1\911bu'Um1 ~.:iii'
~

(9).

bb ~ .:i fl'l 14mt!nfl1fl .:i ~1 'U VI fl .:i ~ 'Ul.lfl'U Vll.l 1CJb~1V1i! 1~ \911bij'Un11U'UVi n-t'fll.l~ "11'U1~'U 'U

'111'1'U bVJ Pl'Ufl'l ml.l~ .:i b'1~l.l n11tl nfl1fl'lVJ fl'l ~'U~1'U1~'U'UoLJfll.l"1nm.:ifl.:i14 mt! nfl 1fl'l~1'UVlfl'l ~'U (Info)
~

11CJ"1~ bBCJliltl11n!Jml-l~.:i~~.:il.J1~1CJ 611V1fo Lbuu'1111'1., 1~~lil bnu11~fl.:iF1mtlnfl1fl.:i~1'WVffl.:i~'U b~fl1-Ubll'U
oLJfll.l"1~'U~1'U
1'Ufl1)~\ilvl1 bb~'U~~'U1Vlfl'l~'U
~
"'
iv. l-lfl'UVlmCJ1 ~Vf fl.:i~'U~.:i'Vl11il Vf fl.:i~'Url1L.11fl G1'W'u'1'U'Um1\911b 'Ll'Um1u'UVin-t'fll-l"1~.:in~11
'
~

11ilCJ1~1"11tl~n~1 bb 'U~L11

bb"1~~\il\}'11l.J~"1m1\911b tJ'Ufl11U'WVin-t'fll-l"11 ~bU'U1tl~1CJfl11l.lb~CJ'U~flCJ
~

(u1v~'5u11{ ~nn~v.1n)

fl5'U~ ml.l~'l b'1~l.lm1tl n~1fl'lVlfl'l ~'U

I

QJ

lJ

'

.:::..

'11'U bb~'U'V'l~'U1Vlfl'l '1'U
1Vl1. 0 bbei'.C9l ~000 ~fl bC9lbb-Ci'.
1Vl1'111 o bbei'.rn bbrno

คู่มือการบันทึก
“แบบส้ารวจข้อมูลเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)”
Local Sufficiency Economy Plan: LSEP
1. การเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox)
จากนั้นพิมพ์ URL http://www.dla.go.th เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วคลิกเลือกเมนู “ระบบ
ข้อมูลกลาง อปท.” จากหัวข้อ “ข้อมูลสารสนเทศ”

1

ภาพที่ 1 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม “แบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” เพื่อเข้าสู่หน้า Login ระบบ
แบบสารวจฯ

2

ภาพที่ 2 หน้าจอระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 กรอก Username และ Password เดียวกันกับระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info)
ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่ระบบแบบสารวจฯ

*** หากต้องการ Download คู่มือการบันทึกแบบสารวจฯ ให้กดปุ่ม

3
4

ภาพที่ 3 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบแบบส้ารวจฯ

3

2. การบันทึกข้อมูลตามแบบส้ารวจฯ
2.1 การตรวจสอบหรือเพิ่มรายชือ่ หมู่บ้าน/ชุมชน
เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนของ อปท.

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายชือ่ หมู่บ้าน/ชุมชน
2.1.1 จากภาพที่ 4 ให้คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึกแบบสารวจฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
2.1.2 หากไม่มีข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทาการสารวจ
ข้อมูลฯ หน้าจอจะแสดงแบบสารวจฯ
2.2 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 (ข้อมูลพืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน)
เมื่อเข้าสู่หน้าบันทึกแบบสารวจจะแสดงตามภาพที่ 5 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ให้ครบ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใด
ไม่มีข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้าให้ท้าเครื่องหมายถูกที่ช่อง หน้าข้อความ “ไม่มีข้อมูลรายงานด้านการเกษตร
และแหล่งน้า” จากนันกดปุ่ม
เพื่อจบการบันทึกข้อมูลในหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งนี แต่ถ้ามีข้อมูลให้กรอกข้อมูลใน
ส่ ว นที่ 2, 3, 4 หรือ 5 ต่ อ ไป โดยสามารถเว้น ว่างไม่ ต้ อ งใส่ ข้ อ มู ล บางส่ วนได้ และถ้ ามี เครื่ อ งหมาย * ในส่ ว นใด
จาเป็นต้องกรอกข้อมูลนั้น หากไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อหมู่บ้านหรือกรอกข้อมูล “หมู่บ้าน/ชุมชน” ให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล “หมู่ที่”
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล “ตาบล”
ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลจานวนประชากร “ชาย” และ “หญิง” (ระบบจะคานวณจานวนประชากรรวมให้)
ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลจานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน หรือชุมชน
ขั้นตอนที่ 6 กรอกข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดของ “หมู่บ้าน” หรือ “ชุมชน” (หน่วยเป็นไร่)

4

2
3

1
4
5

6

ภาพที่ 5 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1
2.3 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (ข้อมูลด้านการเกษตร)

ภาพที่ 6 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2

5

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการทาการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน

1

ภาพที่ 7 การกรอกข้อมูลการท้าการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
หมายเหตุ : จ้านวนครัวเรือน “ในเขตชลประทาน” + “นอกเขตชลประทาน” ต้องไม่เกิน “จ้านวนครัวเรือน” ทังหมด
ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มรายการของพืชสวนในหมู่บ้าน/ชุมชน

2

ภาพที่ 8 การเพิ่มรายการพืชสวนในหมู่บา้ น/ชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงป๊อบอัพรายการพืชสวนให้เลือกเพิ่มได้มากกว่า 1 รายการในคราวเดียว จากนั้น
กดปุ่ม

3

ภาพที่ 9 การเลือกรายการพืชสวนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน

6

ภาพที่ 10 การเลือกรายการพืชสวนในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
- กรณีที่มีการทาพืชสวน นอกเหนือจากที่มีในระบบ ให้กรอกข้อมูลเป็นพืชสวนอื่นๆ โดยการกดปุ่ม
จากนั้น
เพิ่มข้อมูลตามรายละเอียดที่ให้ระบุ
- กรณีที่ “เพิ่ม” พืชสวนอื่นๆ จะต้องกรอกข้อมูลเข้าไป หากไม่กรอกข้อมูลจะทาให้ไม่สามารถ “บันทึกข้อมูล
ได้” หากเพิ่มข้อมูลแล้ว ไม่ต้องการบันทึกในส่วนนี้ ต้องคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล”
ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม

เพื่อเพิ่มรายการของพืชไร่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

4

ภาพที่ 11 การเพิ่มรายการพืชไร่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
ขั้ น ตอนที่ 5 ระบบจะแสดงรายการพื ช สวนให้ เลื อ กเพิ่ ม ได้ ม ากกว่ า 1 รายการในคราวเดี ย ว จากนั้ น
กดปุ่ม

5

ภาพที่ 12 การเลือกรายการพืชไร่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

7

ภาพที่ 13 การเลือกรายการพืชไร่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
- กรณีที่มีการทาพืชไร่ นอกเหนือจากที่มีในระบบ ให้ กรอกข้อมูลเป็นพืชไร่อื่นๆ โดยการคลิกปุ่ม จากนั้น
เพิ่มข้อมูลตามรายละเอียดที่ให้ระบุ
- กรณีที่ “เพิ่ม” พืชไร่อื่นๆ จะต้องกรอกข้อมูลเข้าไป หากไม่กรอกข้อมูลจะทาให้ไม่สามารถ “บันทึกข้อมูล
ได้” หากเพิ่มข้อมูลแล้ว ไม่ต้องการบันทึกในส่วนนี้ ต้องคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล”
ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่ม

เพื่อเพิ่มรายการเกษตรอื่นๆในหมู่บ้าน/ชุมชน

6

ภาพที่ 14 การเพิ่มเกษตรอืน่ ๆในหมู่บ้าน/ชุมชน
2.4 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 (ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร)
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” เพื่อให้ข้อมูลว่าปริมาณน้าเพื่อการเพียงพอหรือไม่
จากนั้นกรอกปริมาณน้าฝนที่ตรวจวัดได้จากปีที่ผ่านมา

1

ภาพที่ 15 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งนา้ ทางการเกษตร

8

ขั้น ตอนที่ 2 กรอกข้ อ มู ล แหล่ งน้ าทางการเกษตร (แหล่ งน้ าธรรมชาติ ) หากในหมู่ บ้ าน/ชุม ชนมี แ หล่งน้ า
ธรรมชาตินอกเหนือจากที่กาหนดให้ ให้กดปุ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล

ภาพที่ 16 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งนา้ ทางการเกษตร (แหล่งน้าทางธรรมชาติ)
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลแหล่งน้าทางการเกษตร (แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น) หากในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งน้า
ที่สร้างนอกเหนือจากที่กาหนดให้ ให้กดปุ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล

ภาพที่ 17 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งนา้ ทางการเกษตร (แหล่งน้าทีม่ นุษย์สร้างขึน)
2.5 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 (ข้อมูลด้านแหล่งน้ากินน้าใช้)
ขั้นตอนที่ 1 หากในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีแหล่งน้ากิน น้าใช้ ตามที่ได้กาหนดไว้ ให้ทาเครื่องหมายถูกที่ช่อง
“ไม่มี”
ขั้นตอนที่ 2 หากมีให้เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วให้ระบุว่าที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ และทั่วถึงทั้งหมู่บ้านหรือ
ชุมชนหรือไม่ และกรอกข้อมูลว่าทั่วถึงกี่ร้อยละเท่าไร
ขั้นตอนที่ 3 หากในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งน้ากินน้าใช้นอกเหนือจากที่กาหนดให้ ให้กดปุ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล

9

1

2
3

ภาพที่ 18 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งนา้ กิน น้าใช้
ขั้ น ตอนที่ 4 สรุ ป ครั ว เรื อ นในหมู่ บ้ า นนี้ มี น้ ากิ น น้ าใช้ เ พี ย งพอหรื อ ไม่ โดยเลื อ ก “เพี ย งพอ” หรื อ
“ไม่เพียงพอ” และกรอกครัวเรือนที่เพียงพอ/ไม่เพียงพอคิดเป็น ร้อยละของเท่าใด จากนั้นกดปุ่ม
เพิ่มกรอก
ข้อมูลส่วนที่ 5
4

ภาพที่ 19 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้าน มีนา้ กิน น้าใช้ เพียงพอหรือไม่
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2.6 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 5 (ปัญหาและความต้องการในการท้าการเกษตรของหมู่บา้ น/ชุมชน และโครงการ/
แผนงานที่หมูบ่ ้าน/ชุมชนเสนอ)
ขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้อความต้องการในแต่ละด้านตามที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการคลิกที่ช่อง
รายละเอียด ตามเอกสาร “คำอธิบำยกำรบันทึก โครงกำร/แผนงำนที่ประชำชนต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก
อปท. และหน่วยงำนต่ำงๆ”

ภาพที่ 20 เลือกความต้องการในการท้าการเกษตร และโครงการ/แผนงานที่ต้องการเสนอ
ขั้ น ตอนที่ 2 เมื่ อ เลื อ กหั วข้ อ ที่ ต้ อ งการรายงานแล้ ว หน้ าจอจะแสดงช่ อ งส าหรับ กรอกข้ อ มู ล ปั ญ หาและ
ความต้องการ

ภาพที่ 21 กรอกปัญหาในการท้าการเกษตร และโครงการ/แผนงานทีต่ ้องการเสนอ

11

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลในข้อ 2.1 - 2.5 ให้กดปุ่ม
- หากกดปุ่ม
จะทิ้งข้อมูลทั้งหมดโดยไม่บันทึก

ภาพที่ 22 ปุ่มย้อนกลับไป ปุม่ บันทึก และปุ่มยกเลิก

3. การออกจากระบบ
ในทุกๆ หน้าจอสามารถออกจากระบบได้โดยกดปุ่ม
ระบบได้ ถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลจะทาให้ข้อมูลที่กรอกไว้หายไป

ซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อออกจาก

ภาพที่ 23 ปุ่ม Logout

:: การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ::
1. ผู้ประสานงาน ด้านการสารวจและกรอกข้อมูลในแบบสารวจ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2122, 2123 และ 2124
(1) นายสุริยะ หินเมืองเก่า
(2) นางสาวรุจริ า กองลาแซ
2. ผู้ประสานงาน ด้านการกรอกข้อมูลจากแบบสารวจเข้าสู่ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น งานบริหาร
ทั่วไป
(1) นางสาววรรณภา วิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1102
(2) นางสาววิไล จันทร์ทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1114
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โครงการ/แผนงานทีป่ ระชาชนต้องการได้รบั การสนับสนุนจาก อปท. และหน่วยงานต่างๆ
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 5 ปั ญ หาและความต้ อ งการในการท าการเกษตรของหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน และ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ จะแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเกษตร
1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพืน้ ที่ทไี่ ม่เหมาะสม
1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน)
1.3 การทาการเกษตรทางเลือก
1.4 การทาการเกษตรครบวงจร
1.5 อื่น ๆ (ระบุ)
2. ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
2.1 ขุดลอกแหล่งน้า
2.2 สร้างฝายกักเก็บน้า
2.3 สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้า)
2.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่
2.5 ขุดสระเก็บน้า
2.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
2.7 สร้างระบบท่อส่งน้าเพือ่ การเกษตร
2.8 สร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
2.9 อื่น ๆ (ระบุ)
3. ด้านน้าอุปโภค บริโภค
3.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค
3.2 ก่อสร้างประปาหมูบ่ ้าน
3.3 ขยายเขตประปาหมูบ่ า้ น
3.4 ขุดบ่อน้าตื้น
3.5 สร้างถังเก็บน้าฝนในที่สาธารณะ
3.6 สร้างถังเก็บน้ากลางประจาหมูบ่ า้ น
3.6 โอ่งขนาดใหญ่
3.7 อื่น ๆ (ระบุ)
4. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 4.1 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
4.2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4.3 จัดตลาดชุมชน
4.4 จัดตั้งกลุม่ อาชีพ
4.5 จัดตั้งโรงสีชุมชน
4.6 จัดตั้งกลุม่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
4.7 สร้างลานตากข้าวกลางประจาหมูบ่ ้าน
4.8 สร้างยุ้งฉางกลางประจาหมูบ่ ้าน
4.9 อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการทาการเกษตรของหมูบ่ า้ น/ชุมชน และโครงการ/แผนงานทีห่ มู่บา้ น/ชุมชน เสนอ
1. ด้านการเกษตร
 เปลีย่ นแปลงการเพาะปลูกในพืน้ ที่ที่ไม่เหมาะสม
หมายถึ ง การเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมกั บ พื ช โดยพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของดิ น ความรู้ค วามสามารถ
และศักยภาพของประชาชน เป็นสาคัญ
 การปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม(ปลูกพืชเชิงซ้อน)
หมายถึง การปลูกพืชชนิดอื่น บนพื้นที่เดียวกัน โดยพืชที่เลือกมาต้องเกื้อกูลกัน เช่น ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้อีกชนิดหนึ่ง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายได้ก่อนเก็บเกี่ยวพืชหลัก เป็นต้น
 การทาการเกษตรทางเลือก
หมายถึง เกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรที่คานึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม คือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี ไม่กาจัดวัชพืช ใช้การคลุมดิน ใช้พลังจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และให้ความสาคัญกับดินเป็นอันดับ
แรกด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
 การทาการเกษตรครบวงจร ผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ในพื้นที่เพาะปลูกเดิมมีการแบ่งพื้นที่ทั้งปลูกพืช ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกพืช ผักสวนครัว
ไม้ผล เป็นต้น
 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................
2. ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
 ขุดลอกแหล่งน้า
หมายถึง การขุด ดูด ตัก หรือการกระทาประการอื่นใดที่เป็นการนากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้แหล่งน้า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน ซึ่งแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ หมายความรวมถึง ลาราง ห้วย หนอง
คลอง บึง บางและแหล่งน้าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้าตามพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๕
 สร้างฝายกักเก็บน้า
หมายถึง สิ่งก่อสร้าง ที่ทาขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้า โดยปกติมักจะกั้นลาห้วย ลาธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็น
ต้นน้า หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้าไหลแรงก็สามารถช่วยในการ
ชะลอการไหลของน้าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลาน้าตอนล่างอันเป็นเป็นวิธีการ
อนุรักษ์ดินและแหล่งน้า ฝายชะลอน้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ฝายชะลอน้าแบบท้องถิ่น (หรือ
ฝายแม้ว ที่ทาโดยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ไม้ล้ม หรือก้อนหินชนิดต่างๆ มาวางเรียงซ้อนกัน) ฝายชะลอน้าแบบ
เรียงด้วยหิน (ฝายกึ่งถาวร) และฝายชะลอน้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายแบบถาวร)

 สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้า)
หมายถึง โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมตามแนวทางการ
บริหารจัดการด้านน้าท่วมล้น (Flood management) โดยสร้างพื้นที่รับน้า หรือ "แก้มลิง" เพื่อเก็บกักน้าไว้ชั่วคราว
ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้าหลัก โครงการแก้มลิงคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้าตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นบึงพักน้า
ในหน้าน้า อันเปรียบได้กับแก้มลิง ที่เก็บน้าเหล่านั้นจะทาหน้าที่รองรับน้าฝนไว้ชั่วคราว ก่อนระบายลงทางระบาย
น้าสาธารณะ ฉะนั้นยามฝนตก น้าฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้าในทันที แต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้า รอเวลาให้
คลองต่างๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้าหลักพร่องน้าพอจะรับน้าได้เสียก่อน จึงค่อยๆ ระบายน้าลง เป็นการช่วยลดปัญหา
น้าท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ แนวพระราชดาริแก้มลิงยังผสานแนวคิดอนุรักษ์น้าและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
เมื่อน้าที่ถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆ ก็จะเข้ าไปเจือจางน้าเน่าเสียในคลองให้จางลง แล้วในที่สุดก็จะผลัก
น้าเสียที่เจือจางแล้ วลงสู่ทะเล หรือแหล่งน้าธรรมชาติ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญ หาน้าท่วมและรักษาระบบ
นิเวศน์แล้ว ยังมีประโยชน์ในการเกษตรอีกด้วย
 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่
หมายถึง การขุดคลองระบายน้ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ากระจาย
เต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้าต้นไม้ และประชาชนได้รับประโยชน์จากน้าอย่างทั่วถึง เป็นการลด
ความเหลื่อมล้าในสังคมอีกด้วย
 ขุดสระเก็บน้า
หมายถึง แหล่ งเก็บ กั กน้าฝน น้าท่ า หรือน้ าซั บ โดยการขุดดิน ให้ เป็ นที่ สาหรับเก็บ กักน้า ให้ มีขนาดความยาว
ความกว้าง และความลึก ตามปริมาณน้าที่ต้องการจะเก็บกักไว้ใช้และปริมาณน้าที่ไหลเข้าสระเก็บน้า แล้วนาดินที่
ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบขอบสระ โดยส่วนมากจะมีอาคารประกอบคือ อาคารทางน้าเข้า อาคารระบายน้า และ
บันไดลงสระ
 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้าบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร
 สร้างระบบท่อส่งน้าเพือ่ การเกษตร
หมายถึง การจัดระบบการส่งน้า โดยเพิ่มความดันให้น้าสามารถไหลไปตามท่อส่งน้าในปริมาณที่เราต้องการโดย
ปริ ม าณน้ าจะมากหรื อ น้ อ ยจะขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของท่ อ และปริ ม าณของน้ าที่ ส่ ง ไปในท่ อ
(ความสามารถในการดูดและส่งน้าของปั้ม) เป็นการกระจายการใช้ประโยชน์จากน้าอย่างทั่วถึง
 สร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
หมายถึง โครงการชลประทานประเภทสูบน้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการชลประทานอีกลักษณะหนึ่งที่มีความแตกต่าง
จากโครงการชลประทานโดยทั่วไปกล่าวคือ บริเวณหัวงานของโครงการจะเป็นโรงสูบน้า เพื่อทาการชักน้าจากแหล่ง
น้าที่มีระดับอยู่ต่ากว่าพื้นที่เพาะปลูก มาปล่อยลงบริเวณต้นคลองส่งน้า จากนั้นจึงปล่อยให้น้าไหลไปตามคลองส่งน้า
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) หรือบางแห่งอาจจะสูบน้าผ่านท่อส่งน้าไปจนถึงพื้นที่รับน้า และออกแบบให้มี
หัวจ่ายน้าอยู่เป็นจุดๆตามแนวเส้นท่อเพื่อปล่อยน้าให้กับแปลงเพาะปลูก (นิยมเรียกโครงการประเภทหลังนี้ว่า
โครงการชลประทานระบบท่อ)
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….

3. ด้านน้าอุปโภค บริโภค
 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค
หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อการอุปโภค
บริโภค
 ก่อสร้างประปาหมูบ่ ้าน
หมายถึง น้าที่กักเก็บไว้ในบ่อประจาหมู่บ้านรวมถึงสูบน้าใต้ดิน แล้วสูบขึ้นเก็บบนแท็งก์ แล้วปล่อยมาตามท่อที่เดิน
ไว้ไปยังแต่ละบ้านซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
ระบบประปาที่หมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหรือก่อสร้างเพื่อ ให้บริการน้าประปากับหมู่บ้าน ชุมชน
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านด้วย
 ขยายเขตประปาหมูบ่ า้ น
หมายถึง การเดินท่อน้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
 ขุดบ่อน้าตื้น
หมายถึง บ่อที่ขุดขึ้นโดยไม่ลึกมากนัก โดยระดับความลึกแค่ผิวดินบนเท่านั้น
 สร้างถังเก็บน้าฝนในที่สาธารณะ
หมายถึง การสร้างถังเก็บน้าไว้รองรั บน้าฝน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน วัด
หรือที่สาธารณะของหมู่บ้านที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 สร้างถังเก็บน้ากลางประจาหมูบ่ า้ น
หมายถึง การจัดสร้างหรือจัดหาภาชนะกลางประจาหมู่บ้านเพื่อใช้สาหรับบรรจุน้าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน
น้าอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง
 โอ่งขนาดใหญ่
หมายถึง การปั้นหรือการจัดหาโอ่งขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้าฝน หรือเพื่อบรรจุน้า เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….

4. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
 แปรรูปผลผลิตการเกษตร
หมายถึง การนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคา
ผลิตผล ไม่ให้ตกต่า

 จัดตลาดชุมชน
หมายถึง สถานที่ชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดาเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ ย น ซื้ อ ขายสิ น ค้ าและบริก ารตามความถนั ด ของแต่ ล ะครอบครัว เป็ น แหล่ งรายได้ ที่ สุ จ ริต ของแต่ ล ะ
ครอบครั ว เกิ ด การหมุ น เวี ย นเศรษฐกิ จ ภายในชุ ม ชนรวมถึ งจากภายนอกเข้ า สู่ ชุ ม ชนด้ ว ย และยั งก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน รวมถึงการช่วยธารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน
 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการในการฝึกอาชีพ การมีงานทา
 จัดตั้งโรงสีชุมชน
หมายถึง สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักรมีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวจากเกษตรกร
ในชุมชน และผลิตข้าวคุณภาพจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
หมายถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยที่ทาจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สาหรับการเจริญเติบโตของ
พืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน
โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นามาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย / เกษตรอินทรีย์
คือการทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของ
สารเคมีทางดิน ทางน้า และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อ
พันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้
ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่าเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต
 สร้างลานตากข้าวกลางประจาหมูบ่ ้าน
หมายถึง การสร้างลานตากข้าวชุมชน เพื่อแก้ปัญ หาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่า เพราะไม่มีลานตากที่ได้
มาตรฐาน
 สร้างยุ้งฉางกลางประจาหมูบ่ า้ น
หมายถึง โรงขนาดใหญ่เป็นที่เก็บข้าวเปลือก หลังจากการทานาของชาวนา เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้กิน ขาย และทา
เป็นพันธุ์ข้าวในฤดูกาลหน้า
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................
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