
แผ่นงาน  ( Sipoc) 
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่การขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงดิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ในปัจจุบัน(Blueprint) : As is 
ชื่อกระบวนการทำงาน การพัฒนาพ้ืนที่การขุดสระเก็บน้ำ 

เป้าประสงค์ของกระบวนงาน ขุดสระได้ตามรูปแบบที่กำหนดสระเก็บน้ำและมีน้ำเพียงพอ  
เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้นำเข้าปัจจัย Supplier สพด. สพข.10 สวพ. กผง. 

ปัจจัยนำเข้า : input 1.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
2. รูปแบบสระเก็บน้ำที่กำหนด 
3. ปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 

กระบวนการทำงาน: Process 1. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร  ขนาดแปลง รูปแบบสระเก็บน้ำ
ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการและงบประมาณ 
2. กำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วดำเนินการทำสัญญา 
3. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมการก่อสร้างไปตามรูปแบบที่กำหนดพร้อม
บันทึกการควบคุมและรายงานเสนอคณะกรรมตรวจรับพัสดุ 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรูปแบบที่กำหนด
กรณีไม่เป็นไปตามรูปแบบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข 
5. ส่งมอบสระเก็บน้ำให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง 
6. มอบปัจจัยการผลิตตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
7. ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการดิน การใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำ 
 

ผลสัมฤทธิ์ : output 1. เกษตรกรรับมอบสระเก็บน้ำตามรูปแบบที่กำหนด 
2. สระน้ำในแปลงที่สามารถเติมน้ำได้เต็มสระสามารถใช้น้ำในการ
เพาะปลูก  ส่วนสระน้ำที่รองรับน้ำฝนมีน้ำบางส่วนเกษตรกรต้องรอ
น้ำจากพ้ืนที่รับน้ำปลูกพืชได้บางส่วน 

ผู้รับบริการ : Customer เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ราย (รอบที่ 1) 



ขั้นตอนกระบวนงาน การพัฒนาพื้นที่ การขุดสระน้ำและปรับปรุงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร ขนาดแปลง รูปแบบขนาดสระเก็บน้ำ ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการและงบประมาณ 

กำหนดวิธีการ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำ  ควบคุมงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามรูปแบบที่กำหนด/แก้ไขรายการที่ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบที่กำหนด 

ส่งมอบสระน้ำให้กับเกษตรกร  มอบปัจจัยการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 



การพัฒนาพ้ืนที่การขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ Outcom  
ขุดสระน้ำได้ตามรูปแบบที่กำหนด สระเก็บน้ำและมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง 

                   ตัวชีว้ัดโครงการ  KPI 1: ระดับความสำเร็จ การขุดสระเก็บน้ำได้ตามรูปที่กำหนด 
                                        KPI 2: ระดับความสำเร็จ สระเก็บน้ำได้มีน้ำเพียงพอเกษตรกรปลูกพืชได้ต่อเนื่อง 
Supplier input Process Output Customer ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด รายละเอียด ปัญหา 
สพด . 
สพข 10. 
สวพ.  
กผง. 
 
 
 
 

1. เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและ
ขนาดพื้นที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. รูปแบบสระเก็บ
น้ำที่กำหนด 
3. ปัจจยัการผลิต
เพื่อการปรับปรุง
บำรุงดิน 
 

1.เกษตรกรขอ
ลดขนาดสระ
เก็บน้ำ 
2.งบประมาณ
จัดหาปัจจัยการ
ผลิตจำกัด 

1. ตรวจสอบขอ้มูลจำนวน
เกษตรกร  ขนาดแปลง รูปแบบสระ
เก็บน้ำของเกษตรท่ีเข้าร่วม
โครงการและงบประมาณ 
2. กำหนดวิธจีัดซื้อจัดจ้างและ
จัดหาผู้รับจ้างตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว
ดำเนินการทำสัญญา 
3. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมการ
ก่อสร้างไปตามรูปแบบทีก่ำหนด
พร้อมบันทึกการควบคุมและ
รายงานเสนอคณะกรรมตรวจรับ
พัสด ุ
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ตรวจรับงานตามรูปแบบทีก่ำหนด
กรณีไม่เป็นไปตามรูปแบบแจ้งให้
ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข 
5. ส่งมอบสระเก็บน้ำให้กบั
เกษตรกรเจ้าของแปลง 
6. มอบปัจจัยการผลิตตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
7. ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ
ดิน การใช้ประโยชน์จากสระเก็บนำ้ 
 
 

1. เกษตรกรรับมอบสระน้ำ
ตามรูปแบบที่กำหนด 
2. สระน้ำมีน้ำไหลซึมจาก้น
สระมีปริมาณน้ำบางส่วน
กรณีในเขตชลประทาน
เกษตรเติมน้ำเต็มสระ 
3. พื้นที่บริเวณขอบสระและ
ในแปลงเป็นดินจากก้นบอ่ 
4. เกษตรกรนำปัจจัยการ
ผลิตที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงดิน
ในแปลงและปลูกพืช 

1. สระน้ำที่อยู่
นอกเขต
ชลประทานไม่มี
น้ำเติมทำให้มี
ปริมาณน้ำน้อย
เนื่องจากฝนทิ้ง
ช่วง 
2. ดินบริเวณ
ขอบสระและ
ดินถมเป็นดิน
ก้นสระความอ
ดุมสมบูรณ์ต่ำ
แน่นทึบและปน
เศษกรวด หิน 
3. ปัจจยัการ
ผลิตที่ได้รับมี
ปริมาณไม่
เพียงพอในการ
ปรับสภาพดิน 

เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ  

1.ร้อยละความสำเร็จขุดสระ
ได้ตามรูปแบบและเก็บนำ้ได้ 
2.สระน้ำเก็บน้ำเพียงพอ
เกษตรกรทำการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง 

100  % 



 



       แผ่นงาน  ( Sipoc) 
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่การขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงดิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ในปัจจุบัน (Blueprint) : To Be 
 
ชื่อกระบวนการทำงาน การพัฒนาพ้ืนที่การขุดสระเก็บน้ำ 

เป้าประสงค์ของกระบวนงาน ขุดสระได้ตามรูปแบบที่กำหนดสระเก็บน้ำและมีน้ำเพียงพอ  เกษตรกร
สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้นำเข้าปัจจัย Supplier สพด. สพข.10 สวพ. กผง. 

ปัจจัยนำเข้า : input 1.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
2. รูปแบบสระเก็บน้ำที่กำหนด 
3. ปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 

กระบวนการทำงาน: Process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร  ขนาดแปลง รูปแบบสระเก็บน้ำ
ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการและงบประมาณ 
2. กำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วดำเนินการทำสัญญา 
3. ผู้ควบคุมงาน ชี้แจงตำแหน่งรูปแบบ ขนาดสระน้ำ (กว้าง ยาว ลึก)
การเกลี่ยดินภายในแปลงกับเกษตรกรเจ้าของแปลง และผู้รับจ้างให้
ทราบทุกแปลง 
4. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานตามรูปแบบที่กำหนด บันทึกการควบคุม
งาน และ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพลประเด็นปัญหา
ระหว่างก่อสร้าง แจ้ง ผอ.สพด./คณะกรรมการตรวจรับ/กลุ่มสำรวจฯ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา   
5. กำหนดและจัดทำทางน้ำจากพ้ืนที่รับน้ำลงสระน้ำ 
6. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมารตรวจรับงาน กรณีไม่เป็นไปตาม
รูปแบบ แจ้งแก้ไขตามท่ีกำหนด 
7. ส่งมอบสระน้ำให้เกษตร 
8. เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน/แนะนำการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ดิน 
9. มอบปัจจัยการผลิตตามท่ีได้รับงบประมาณและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆตามสภาพของดิน 
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กระบวนการทำงาน: Process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการดิน การใช้ประโยชน์จากสระน้ำ
การดูแลรักษา การจัดการดินถมบริเวณขอบสระหรือในพ้ืนที่ด้วยการ
จัดการดิน การปรับปรุงดินเฉพาะหลุม เฉพาะแปลง และการห่มดิน 
11. บูรณาการงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างๆ 
ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ ประมง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ : output 1. เกษตรกรรับมอบสระเก็บน้ำตามรูปแบบที่กำหนด 
2. สระน้ำมีน้ำซึมจากก้นสระ และมีทางน้ำจากพ้ืนที่รับน้ำไหลลงสระ
เก็บกักน้ำเพ่ิมปริมาณน้ำในสระ 
3. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงดินมี
ความสามารถจัดการดิน และใช้ประโยชน์น้ำจากสระน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง  

ผู้รับบริการ : Customer เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาพื้นที่การขุดสระน้ำและปรับปรุงดิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกรขนาดแปลง รูปแบบสระเก็บน้ำของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

 

กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ผู้รับจ้าง ทำสัญญาจ้าง 

- เกษตรกรเจ้าของแปลง 
- ผู้รับจ้าง 
 

- ผู้รับจ้างดำเนินการขุด
สระเก็บน้ำ 

- ส่งงานขุดสระเก็บน้ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจสอบงานก่อสร้าง 

-   สพด./ผู้ควบคุมงานชี้แจงรูปแบบสระเก็บน้ำ
และการดำเนินการ  

-  บันทึกการคุมงานประจำวัน/สัปดาห์ 

- ส่งมอบสระเก็บน้ำให้
เกษตรกร 

- สพด.เก็บตัวอย่างดิน/ส่งผลวิเคราะห์ 
- มอบปัจจัยการผลิต 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการดิน/น้ำ 
- ติดตามประเมินผล 

เกษตรกรทำการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง 

 หน่วยงานกระทรวงเกษตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- ติดตาม 



                            การพัฒนาพื้นที่การขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ Outcom  
                    ขุดสระน้ำได้ตามรูปแบบที่กำหนด สระเก็บน้ำและมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง 
                                    ตัวชี้วัดโครงการ  KPI 1: ระดับความสำเร็จ การขุดสระเก็บน้ำได้ตามรูปที่กำหนด 
                                                         KPI 2: ระดับความสำเร็จ สระเก็บน้ำได้มีน้ำเพียงพอเกษตรกรปลูกพืชได้ต่อเนื่อง 

Supplier ปัจจัยนำเข้า(input) กระบวนการทำงาน(Process) ผลสัมฤทธ์ิ(Output) Customer ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา 

สพด . 
สพข 10. 
สวพ.  
กผง. 
 
 
 
 

1. เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและ
ขนาดพื้นท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. รูปแบบสระเก็บ
น้ำท่ีกำหนด 
3. ปัจจัยการผลิต
เพื่อการปรับปรุง
บำรุงดิน 
 

ไม่ม ี 1. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร  
ขนาดแปลง รูปแบบสระเก็บน้ำของ
เกษตรที่เข้าร่วมโครงการและ
งบประมาณ 
2. กำหนดวิธีจดัซื้อจัดจ้างและจดัหา
ผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อไดผู้ร้ับ
จ้างแล้วดำเนินการทำสญัญา 
3. ผู้ควบคมุงาน ช้ีแจงตำแหน่งรปูแบบ 
ขนาดสระน้ำ (กว้าง ยาว ลึก)การเกลี่ย
ดินภายในแปลงกับเกษตรกรเจ้าของ
แปลง และผู้รับจ้างให้ทราบทุกแปลง 
4. ผู้ควบคมุงาน ควบคุมงานตาม
รูปแบบที่กำหนด บันทึกการควบคุมงาน 
และ รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ กรณีพลประเด็นปัญหาระหวา่ง
ก่อสร้าง แจ้ง ผอ.สพด./คณะกรรมการ
ตรวจรับ/กลุม่สำรวจฯ เพื่อแกไ้ขปัญหา   
 

ไม่ม ี 1. เกษตรกรรับมอบสระเก็บ
น้ำตามรูปแบบท่ีกำหนด 
2. สระน้ำมีน้ำซึมจากก้นสระ 
และมีทางน้ำจากพ้ืนท่ีรับนำ้
ไหลลงสระเก็บกักน้ำเพิ่ม
ปริมาณน้ำในสระ 
3. เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลติด้าน
การปรับปรุงดินมี
ความสามารถจดัการดิน และ
ใช้ประโยชน์น้ำจากสระน้ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรทำการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่ม ี เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ  
 

1.ร้อยละความสำเร็จขดุ
สระไดต้ามรูปแบบและ
เก็บน้ำได ้
2.สระน้ำเกบ็น้ำเพียงพอ
เกษตรกรทำการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง 

100  % 



Supplier ปัจจัยนำเข้า(input) กระบวนการทำงาน(Process) ผลสัมฤทธ์ิ(Output) Customer ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา 
  ไม่ม ี 5. กำหนดและจดัทำทางน้ำจากพ้ืนท่ี

รับน้ำลงสระน้ำ 
6. ผู้รบัจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมาร
ตรวจรับงาน กรณไีม่เป็นไปตาม
รูปแบบ แจ้งแก้ไขตามที่กำหนด 
7. ส่งมอบสระน้ำใหเ้กษตร 
8. เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เก็บตัวอย่างดิน
เพื่อวิเคราะหค์วามอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน/แนะนำการจัดการดินตามค่า
วิเคราะหด์ิน 
9. มอบปัจจัยการผลิตตามทีไ่ด้รบั
งบประมาณและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตอื่นๆตามสภาพของดิน 
10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการ
ดิน การใช้ประโยชน์จากสระน้ำการ
ดูแลรักษา การจัดการดินถมบริเวณ
ขอบสระหรือในพื้นที่ด้วยการจดัการ
ดิน การปรับปรุงดินเฉพาะหลมุ 
เฉพาะแปลง และการหม่ดิน 
11. บรูณาการงานกับหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณต์่างๆ 
ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุ
สัตว์ ประมง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามอยา่งต่อเนื่อง 

ไม่ม ี  ไม่ม ี    
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