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คู่มือการบันทึก  
“แบบส้ารวจข้อมูลเพื่อจัดท้าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)” 

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 เพื่อเข้าสู่เว็บไซตก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วคลิกเลือกเมนู “ระบบ
ข้อมูลกลาง อปท.” จากหัวข้อ “ข้อมูลสารสนเทศ” 

 

ภาพที่ 1 เวบ็ไซต์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
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 ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม “แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” เพื่อเข้าสู่หน้า Login ระบบ
แบบส ารวจฯ 

 

ภาพที่ 2 หน้าจอระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 กรอก Username และ Password เดียวกันกับระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info) 

 ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม                      เพื่อเข้าสู่ระบบแบบส ารวจฯ 

 *** หากต้องการ Download คู่มือการบันทึกแบบส ารวจฯ ให้กดปุ่ม                         

 

 ภาพที่ 3 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบแบบส้ารวจฯ  
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2. การบันทึกข้อมูลตามแบบส้ารวจฯ 

2.1 การตรวจสอบหรือเพิ่มรายชือ่หมู่บ้าน/ชุมชน 
เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนของ อปท.  

 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายชือ่หมู่บ้าน/ชุมชน 

2.1.1 จากภาพที่ 4 ใหค้ลิกปุ่ม       เพื่อบันทึกแบบส ารวจฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.1.2 หากไม่มีข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท าการส ารวจ

ข้อมูลฯ หน้าจอจะแสดงแบบส ารวจฯ 
2.2 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 (ข้อมูลพื นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน) 

 เมื่อเข้าสู่หน้าบันทึกแบบส ารวจจะแสดงตามภาพที่ 5 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ให้ครบ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใด
ไม่มีข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน ้าให้ท้าเครื่องหมายถูกที่ช่อง      หน้าข้อความ “ไม่มีข้อมูลรายงานด้านการเกษตร
และแหล่งน ้า” จากนั นกดปุ่ม         เพื่อจบการบันทึกข้อมูลในหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งนี  แต่ถ้ามีข้อมูลให้กรอกข้อมูลใน
ส่วนที่ 2, 3, 4 หรือ 5 ต่อไป โดยสามารถเว้นว่างไม่ต้องใส่ข้อมูลบางส่วนได้  และถ้ามีเครื่องหมาย * ในส่วนใด
จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลนั้น หากไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได ้

 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อหมู่บ้านหรือกรอกข้อมูล “หมู่บ้าน/ชุมชน” ให้ถูกต้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล “หมู่ที่” 
 ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล “ต าบล” 
 ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลจ านวนประชากร “ชาย” และ “หญิง” (ระบบจะค านวณจ านวนประชากรรวมให้) 
 ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน หรือชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 6 กรอกข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดของ “หมู่บ้าน” หรอื “ชุมชน” (หน่วยเป็นไร่) 
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ภาพที่ 5 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 

2.3 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (ข้อมูลด้านการเกษตร) 

 
ภาพที่ 6 การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 

3 
2 1 

4 

5 6 
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ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการท าการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

  

ภาพที่ 7 การกรอกข้อมูลการท้าการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
หมายเหตุ : จ้านวนครัวเรือน “ในเขตชลประทาน” + “นอกเขตชลประทาน” ต้องไม่เกิน “จ้านวนครัวเรือน” ทั งหมด

ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม             เพื่อเพิ่มรายการของพืชสวนในหมู่บ้าน/ชุมชน  

 

ภาพที่ 8 การเพิ่มรายการพืชสวนในหมู่บา้น/ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงป๊อบอัพรายการพืชสวนให้เลือกเพิ่มได้มากกว่า 1 รายการในคราวเดียว จากนั้น 
กดปุ่ม  

 

ภาพที่ 9 การเลือกรายการพชืสวนในหมูบ่า้น/ชุมชน 

1 

2 

3 
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ภาพที่ 10 การเลือกรายการพืชสวนในหมูบ่้าน/ชุมชน 

 - กรณีที่มีการท าพืชสวน นอกเหนือจากที่มีในระบบ ให้กรอกข้อมูลเป็นพืชสวนอื่นๆ โดยการกดปุ่ม  จากนั้น
เพิ่มข้อมูลตามรายละเอียดที่ให้ระบ ุ
 - กรณีที่ “เพิ่ม” พืชสวนอื่นๆ จะต้องกรอกข้อมูลเข้าไป หากไม่กรอกข้อมูลจะท าให้ไม่สามารถ “บันทึกข้อมูล
ได”้ หากเพ่ิมข้อมูลแล้ว ไม่ต้องการบันทึกในส่วนนี้ ต้องคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล”  

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม          เพื่อเพิ่มรายการของพืชไรใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน  

 

ภาพที่ 11 การเพิ่มรายการพืชไรใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน 

ขั้นตอนที่  5 ระบบจะแสดงรายการพืชสวนให้เลือกเพิ่มได้มากกว่า 1 รายการในคราวเดียว จากนั้น  
กดปุ่ม  

  

ภาพที่ 12 การเลือกรายการพืชไรใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน 

4 

5 



7 
 

 

ภาพที่ 13 การเลือกรายการพืชไรใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน 

 - กรณีที่มีการท าพืชไร่ นอกเหนือจากที่มีในระบบ ให้กรอกข้อมูลเป็นพืชไร่อื่นๆ โดยการคลิกปุ่ม      จากนั้น 
เพิ่มข้อมูลตามรายละเอียดที่ให้ระบ ุ
 - กรณีที่ “เพิ่ม” พืชไร่อื่นๆ จะต้องกรอกข้อมูลเข้าไป หากไม่กรอกข้อมูลจะท าให้ไม่สามารถ “บันทึกข้อมูล
ได”้ หากเพ่ิมข้อมูลแล้ว ไม่ต้องการบันทึกในส่วนนี้ ต้องคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล”  

ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่ม              เพื่อเพิ่มรายการเกษตรอ่ืนๆในหมู่บ้าน/ชุมชน  

 

ภาพที่ 14 การเพิ่มเกษตรอืน่ๆในหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.4 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 (ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร) 
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” เพื่อให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ าเพื่อการเพียงพอหรือไม่  

จากนั้นกรอกปริมาณน้ าฝนที่ตรวจวัดได้จากปีที่ผ่านมา 

 

ภาพที่ 15 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งน า้ทางการเกษตร 

 

 

 

6 

1 
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ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) หากในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งน้ า
ธรรมชาตนิอกเหนือจากที่ก าหนดให้ ให้กดปุ่ม      เพื่อเพิ่มข้อมูล 

 

ภาพที่ 16 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งน า้ทางการเกษตร (แหล่งน ้าทางธรรมชาติ) 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น) หากในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งน้ า 
ที่สร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดให้ ให้กดปุ่ม      เพื่อเพิ่มข้อมูล 

 

ภาพที่ 17 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งน า้ทางการเกษตร (แหล่งน ้าทีม่นุษย์สร้างขึ น) 

2.5 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 (ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากินน ้าใช)้ 
ขั้นตอนที่ 1 หากในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ ให้ท าเครื่องหมายถูกที่ช่อง  

“ไม่มี”  
ขั้นตอนที่ 2 หากมีให้เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วให้ระบุว่าที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ และทั่วถึงทั้งหมู่บ้านหรือ

ชุมชนหรือไม่ และกรอกข้อมูลว่าทั่วถึงกี่ร้อยละเท่าไร 
ขั้นตอนที่ 3 หากในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งน้ ากินน้ าใช้นอกเหนือจากที่ก าหนดให้ ให้กดปุ่ม      เพื่อเพิ่มข้อมูล 
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ภาพที่ 18 การกรอกข้อมูลด้านแหล่งน า้กิน น ้าใช ้

ขั้นตอนที่  4 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  โดยเลือก “เพียงพอ” หรือ  
“ไม่เพียงพอ” และกรอกครัวเรือนที่เพียงพอ/ไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละของเท่าใด จากนั้นกดปุ่ม            เพิ่มกรอก
ข้อมูลส่วนที่ 5  

 
ภาพที่ 19 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้าน มีน า้กิน น ้าใช้ เพียงพอหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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2.6 กรอกข้อมูลในส่วนที่ 5 (ปัญหาและความต้องการในการท้าการเกษตรของหมู่บา้น/ชุมชน และโครงการ/
แผนงานที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอ) 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้อความต้องการในแต่ละด้านตามที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการคลิกที่ช่อง   
รายละเอียด ตามเอกสาร “ค ำอธิบำยกำรบันทึกโครงกำร/แผนงำนที่ประชำชนต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก 
อปท. และหน่วยงำนต่ำงๆ” 

 

ภาพที่ 20 เลอืกความต้องการในการท้าการเกษตร และโครงการ/แผนงานที่ต้องการเสนอ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการรายงานแล้ว หน้าจอจะแสดงช่องส าหรับกรอกข้อมูลปัญหาและ     
ความต้องการ 

 

ภาพที่ 21 กรอกปัญหาในการท้าการเกษตร และโครงการ/แผนงานทีต่้องการเสนอ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้กดปุ่ม          เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด 
 - หากต้องการแก้ไขข้อมูลในข้อ 2.1 - 2.5 ให้กดปุ่ม  
 - หากกดปุ่ม          จะทิ้งข้อมูลทั้งหมดโดยไม่บันทึก 

 

ภาพที่ 22 ปุ่มย้อนกลับไป ปุม่บันทึก และปุ่มยกเลิก 
3. การออกจากระบบ 
 ในทุกๆ หน้าจอสามารถออกจากระบบได้โดยกดปุ่ม                   ซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อออกจาก
ระบบได ้ถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลจะท าให้ข้อมูลที่กรอกไว้หายไป 

 

ภาพที่ 23 ปุ่ม Logout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 มีนาคม 2559 15:40 

:: การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: 
1. ผู้ประสานงาน ด้านการส ารวจและกรอกข้อมูลในแบบส ารวจ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายเลขโทรศัพท ์0 2241 9000 ต่อ 2122, 2123 และ 2124 
                (1) นายสุริยะ หินเมืองเก่า 
                (2) นางสาวรุจริา กองลาแซ 

2. ผู้ประสานงาน ด้านการกรอกข้อมูลจากแบบส ารวจเข้าสู่ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น งานบริหาร
ทั่วไป 
                (1) นางสาววรรณภา วิเศษ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2241 9000 ต่อ 1102 
                (2) นางสาววิไล จันทร์ทอง หมายเลขโทรศพัท์ 0 2241 9000 ต่อ 1114 



โครงการ/แผนงานทีป่ระชาชนต้องการไดร้บัการสนบัสนุนจาก อปท. และหน่วยงานต่างๆ 

 
              การบันทึกข้อมูลในส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ จะแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ดา้นการเกษตร  1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลกูในพืน้ที่ทีไ่ม่เหมาะสม 
  1.2 การปลกูพชืชนดิอื่นเพิ่มเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
  1.3 การท าการเกษตรทางเลือก 
  1.4 การท าการเกษตรครบวงจร 
   1.5 อื่น ๆ (ระบุ) 
2. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  2.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
  2.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
  2.3 สร้างแกม้ลิง (อ่างเกบ็น้ า) 
  2.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
  2.5 ขุดสระเกบ็น้ า 
  2.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
  2.7 สร้างระบบท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร 

  2.8 สร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
     2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

3. ดา้นน้ าอปุโภค บริโภค  3.1 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
  3.2 ก่อสร้างประปาหมูบ่้าน 
  3.3 ขยายเขตประปาหมูบ่า้น 
  3.4 ขดุบ่อน้ าตื้น 
  3.5 สร้างถังเกบ็น้ าฝนในที่สาธารณะ 
  3.6 สร้างถังเกบ็น้ ากลางประจ าหมูบ่า้น 
  3.6 โอ่งขนาดใหญ ่
        3.7 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 4. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 4.1 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น      
  4.2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  4.3 จดัตลาดชุมชน 
  4.4 จดัตั้งกลุม่อาชพี 
  4.5 จดัตั้งโรงสีชุมชน 

 4.6 จดัตั้งกลุม่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สง่เสริมเกษตรอนิทรีย์ 
 4.7 สร้างลานตากข้าวกลางประจ าหมูบ่้าน 
 4.8 สร้างยุ้งฉางกลางประจ าหมูบ่้าน 

   4.9 อื่น ๆ (ระบุ) 



ส่วนที่ 5 ปญัหาและความตอ้งการในการท าการเกษตรของหมูบ่า้น/ชุมชน และโครงการ/แผนงานทีห่มู่บา้น/ชุมชน เสนอ 

 
1. ดา้นการเกษตร  
  

 เปลีย่นแปลงการเพาะปลูกในพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสม 
หมายถึง การเพาะปลูกในพื้นที่ที่ เหมาะสมกับพืช โดยพิจารณาองค์ประกอบของดิน ความรู้ความสามารถ        
และศักยภาพของประชาชน เป็นส าคัญ 

 การปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม(ปลูกพืชเชิงซ้อน)                                                                                                    
หมายถึง การปลูกพืชชนิดอื่น บนพื้นที่เดียวกัน โดยพืชที่เลือกมาต้องเกื้อกูลกัน เช่น ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช   
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้อีกชนิดหนึ่ง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายได้ก่อนเก็บเกี่ยวพืชหลัก เป็นต้น  

 การท าการเกษตรทางเลือก                                                                                                                    
หมายถึง เกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรที่ค านึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม คือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี ไม่ก าจัดวัชพืช ใช้การคลุมดิน ใช้พลังจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และให้ความส าคัญกับดินเป็นอันดับ
แรกด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

 การท าการเกษตรครบวงจร ผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง ในพื้นที่เพาะปลูกเดิมมีการแบ่งพื้นที่ทั้งปลูกพืช ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว   
ไม้ผล เป็นต้น 

 อื่นๆ (ระบ)ุ ............................................................................... 
 

2. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
 

 ขุดลอกแหล่งน้ า 
หมายถึง การขุด ดูด ตัก หรือการกระท าประการอื่นใดที่เป็นการน ากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้แหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน ซึ่งแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมายความรวมถึง ล าราง ห้วย หนอง 
คลอง บึง บางและแหล่งน้ าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ     
ในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๕ 

 สร้างฝายกักเก็บน้ า                                                                                                                          
หมายถึง สิ่งก่อสร้าง ที่ท าขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ า โดยปกติมักจะกั้นล าห้วย ล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็น  
ต้นน้ า หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ าไหลแรงก็สามารถช่วยในการ
ชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมล าน้ าตอนล่างอันเป็นเป็นวิธีการ
อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ฝายชะลอน้ าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ฝายชะลอน้ าแบบท้องถิ่น (หรือ    
ฝายแม้ว ที่ท าโดยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ไม้ล้ม หรือก้อนหินชนิดต่างๆ มาวางเรียงซ้อนกัน) ฝายชะลอน้ าแบบ
เรียงด้วยหิน (ฝายกึ่งถาวร) และฝายชะลอน้ าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายแบบถาวร)  
 



 สร้างแก้มลิง (อ่างเกบ็น้ า) 
หมายถึง โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตามแนวทางการ
บริหารจัดการด้านน้ าท่วมล้น (Flood management) โดยสร้างพ้ืนที่รับน้ า หรือ "แก้มลิง" เพื่อเก็บกักน้ าไว้ชั่วคราว
ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าหลัก โครงการแก้มลิงคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ าตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นบึงพักน้ า
ในหน้าน้ า อันเปรียบได้กับแก้มลิง ที่เก็บน้ าเหล่านั้นจะท าหน้าที่รองรับน้ าฝนไว้ชั่วคราว  ก่อนระบายลงทางระบาย
น้ าสาธารณะ ฉะนั้นยามฝนตก น้ าฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ าในทันที แต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ า รอเวลาให้
คลองต่างๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้ าหลักพร่องน้ าพอจะรับน้ าได้เสียก่อน จึงค่อยๆ ระบายน้ าลง เป็นการช่วยลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ แนวพระราชด าริแก้มลิงยังผสานแนวคิดอนุรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
เมื่อน้ าที่ถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆ ก็จะเข้าไปเจือจางน้ าเน่าเสียในคลองให้จางลง แล้วในที่สุดก็จะผลัก
น้ าเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ทะเล หรือแหล่งน้ าธรรมชาติต่อไป ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและรักษาระบบ
นิเวศน์แล้ว ยังมีประโยชน์ในการเกษตรอีกด้วย 

 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 
หมายถึง การขุดคลองระบายน้ ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ ากระจาย
เต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ าต้นไม้ และประชาชนได้รับประโยชน์จากน้ าอย่างทั่วถึง เป็นการลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคมอีกด้วย 

 ขุดสระเกบ็น้ า 
หมายถึง แหล่งเก็บกักน้ าฝน น้ าท่า หรือน้ าซับ โดยการขุดดินให้เป็นที่ส าหรับเก็บกักน้ า ให้มีขนาดความยาว              
ความกว้าง และความลึก ตามปริมาณน้ าที่ต้องการจะเก็บกักไว้ใช้และปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสระเก็บน้ า แล้วน าดินที่
ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบขอบสระ โดยส่วนมากจะมีอาคารประกอบคือ อาคารทางน้ าเข้า อาคารระบายน้ า และ
บันไดลงสระ 

 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
หมายถึง รูหรอืปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร 

 สร้างระบบทอ่ส่งน้ าเพือ่การเกษตร 
หมายถึง การจัดระบบการส่งน้ า  โดยเพิ่มความดันให้น้ าสามารถไหลไปตามท่อส่งน้ าในปริมาณที่เราต้องการโดย
ปริมาณน้ าจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและปริมาณของน้ าที่ส่งไปในท่อ 
(ความสามารถในการดูดและส่งน้ าของปั้ม) เป็นการกระจายการใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างทั่วถึง 

 สร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
หมายถึง โครงการชลประทานประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการชลประทานอีกลักษณะหนึ่งที่มีความแตกต่าง
จากโครงการชลประทานโดยทั่วไปกล่าวคือ บริเวณหัวงานของโครงการจะเป็นโรงสูบน้ า เพื่อท าการชักน้ าจากแหล่ง
น้ าที่มีระดับอยู่ต่ ากว่าพื้นที่เพาะปลูก มาปล่อยลงบริเวณต้นคลองส่งน้ า จากนั้นจึงปล่อยให้น้ าไหลไปตามคลองส่งน้ า
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) หรือบางแห่งอาจจะสูบน้ าผ่านท่อส่งน้ าไปจนถึงพื้นที่รับน้ า  และออกแบบให้มี
หัวจ่ายน้ าอยู่เป็นจุดๆตามแนวเส้นท่อเพื่อปล่อยน้ าให้กับแปลงเพาะปลูก  (นิยมเรียกโครงการประเภทหลังนี้ว่า 
โครงการชลประทานระบบท่อ)  

 อื่นๆ (ระบ)ุ ………………………………………………………………………………. 
 
 



3. ดา้นน้ าอปุโภค บริโภค  
  

 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
หมายถึง  รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

 ก่อสร้างประปาหมูบ่้าน 
หมายถึง น้ าที่กักเก็บไว้ในบ่อประจ าหมู่บ้านรวมถึงสูบน้ าใต้ดิน แล้วสูบขึ้นเก็บบนแท็งก์ แล้วปล่อยมาตามท่อที่เดิน
ไว้ไปยังแต่ละบ้านซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
ระบบประปาที่หมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือก่อสร้างเพื่อให้บริการน้ าประปากับหมู่บ้าน ชุมชน 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการปรบัปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านด้วย 

 ขยายเขตประปาหมูบ่า้น 
หมายถึง การเดินท่อน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

 ขุดบอ่น้ าตื้น 
หมายถึง บ่อที่ขุดขึ้นโดยไม่ลึกมากนัก โดยระดับความลึกแค่ผิวดินบนเท่านั้น 

 สร้างถังเกบ็น้ าฝนในที่สาธารณะ 
หมายถึง การสร้างถังเก็บน้ าไว้รองรับน้ าฝน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน วัด  
หรือที่สาธารณะของหมู่บ้านที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 สร้างถังเกบ็น้ ากลางประจ าหมูบ่า้น 
หมายถึง  การจัดสร้างหรือจัดหาภาชนะกลางประจ าหมู่บ้านเพ่ือใช้ส าหรับบรรจุน้ าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน
น้ าอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง  

 โอ่งขนาดใหญ ่
หมายถึง การปั้นหรือการจัดหาโอ่งขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ าฝน หรือเพื่อบรรจุน้ า เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 

 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
 
 

 4. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  
 

 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทกัษะอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 แปรรปูผลผลติการเกษตร 
หมายถึง การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคา
ผลิตผล ไม่ให้ตกต่ า  
 
 



 จัดตลาดชุมชน                                                                                                                         
หมายถึง สถานที่ชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการตามความถนัดของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ที่สุจริตของแต่ละ
ครอบครัว เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนรวมถึงจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนด้วย และยังก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน รวมถึงการช่วยธ ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน  

 จัดตั้งกลุ่มอาชพี 
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการในการฝึกอาชีพ การมีงานท า  

 จัดตั้งโรงสีชุมชน                                                                                                                                      
หมายถึง สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักรมีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวจากเกษตรกร   
ในชุมชน และผลิตข้าวคุณภาพจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 

 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์                                                                        
หมายถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยที่ท าจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเจริญเติบโตของ
พืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน 
โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ น ามาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย  / เกษตรอินทรีย์ 
คือการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของ
สารเคมีทางดิน ทางน้ า และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อ
พันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้
ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่ าเพื่อคุณภาพชีวิต  และเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต 

 สร้างลานตากข้าวกลางประจ าหมูบ่้าน 
หมายถึง การสร้างลานตากข้าวชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ า เพราะไม่มีลานตากที่ได้
มาตรฐาน 

 สร้างยุ้งฉางกลางประจ าหมูบ่า้น 
หมายถึง โรงขนาดใหญ่เป็นที่เก็บข้าวเปลือก หลังจากการท านาของชาวนา เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้กิน ขาย และท า
เป็นพันธุ์ข้าวในฤดูกาลหน้า 

 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................... 
 
 
 

******************************** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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