
แผนงาน SIPOC 

ข้ันตอนการกระบวนงานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานในปจจุบัน (Bluepint) : As is 

ช่ือกระบวนการทํางาน การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
เปาประสงคกระบวนงาน ขุดสระน้ําไดตามแบบท่ีกําหนด สระเก็บน้ําเกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตร

ในชวงฝนท้ิงชวง 
ผูรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุร ี
ผูนําเขาปจจัย (Supplier) สพด. ,สพข.10 , สวพ. 
ปจจัยนําเขา (Input) 1. เกษตรกร / พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการตามบัญชีขอรับการสนับสนุน 

2. รูปแบบสระเก็บน้ําท่ีกําหนด 
3. องคความรูการจัดการดินและน้ํา / ปจจัยการผลิต 

กระบวนการทํางาน  
(Process) 

1. ประชาสัมพันธโครงการ 
2. รับเอกสารความตองการแหลงน้ําในไรนา 
3. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร/พ้ืนท่ีขุดสระเก็บน้ํา 
4. เสนอแผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทํางบประมาณ (เกษตรกร/พ้ืนท่ี) 
5. กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง/ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ และ 

บริหารสัญญา 
6. ควบคุมงานใหเปนตามรูปแบบ บันทึกการควบคุมงาน/รายงาน 
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
8. สงมอบสระน้ําใหเกษตรกร /แนะนําการปรับปรุงดินและใชปุยน้ํา 
9. ประเมินผล 

ผลลัพธ (Output) 1. เกษตรกรไดรับมอบสระน้ําตามรูปแบบท่ีกําหนด 
2. สระเก็บน้ําท่ีมีน้ําซึมหลังการขุดสระเกษตรกรสามารถใชน้ําเพ่ือการเกษตร

ไดบางสวน สวนสระน้ําท่ีรอรับน้ําฝนจากพ้ืนท่ีเม่ือฝนตกน้ําไหลเขาสระน้ํา 
เกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตรในชวงฝนท้ิงชวง 

ผูรับบริการ 
(Customer) 

เกษตรกรท่ีไดรับการขุดสระน้ําปงบประมาณ 2565 จํานวน 68 ราย / บอ 

**รายละเอียดของเรื่องท่ีดําเนินการกอนการวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดําเนินงานกอนวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ประชาสัมพันธโครงการ 

รับเอกสารความตองการแหลงน้ําในไรนา 

ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกร/พ้ืนท่ีขุดสระเก็บน้ํา 

เสนอแผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทํางบประมาณ (เกษตรกร/พ้ืนท่ี) 

กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง/ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ตามระเบียบฯ และ บริหารสัญญา 

 

ควบคุมงานใหเปนตามรูปแบบ บันทึกการ

ควบคุมงาน/รายงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สงมอบสระน้ําใหเกษตรกร /แนะนําการ

ปรับปรุงดินและใชปุยน้ํา 

ประเมินผล 



Outcome การกอสรางสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

ตัวชี้วัดโครงการ KPI1 : ระดับความสําเร็จของการขุดสระน้ําไดตามรูปแบบที่กําหนด

KPI2 : ระดับความสําเร็จของสระเก็บน้ําเกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตรไดอยางตอเนื่อง (มีน้ําในชวงฝนทิ้งชวง)

รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

สพด.

สพข.10

สวพ.

กผง.

1. เกษตรกร / พื้นที่ที่มี

ความตองการตามบัญชี

ขอรับการสนับสนุน

2. รูปแบบสระเก็บน้ําที่

กําหนด

3. องคความรูการจัดการ

ดินและน้ํา/ปจจัยการผลิต

เกษตรกรอยูนอก

พื้นที่ / อยูนอกภาค

เกษตร / การ

ตรวจสอบแปลงที่

ขุดสนับสนุนการ

ขุดสระน้ําตอง

กําหนดชวงเวลา

จากเกษตรกร

1. ประชาสัมพันธโครงการ

2. รับเอกสารความ

ตองการแหลงน้ําในไรนา

3. ประชุมชี้แจงขั้นตอน

การดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกร /พื้นที่ขุดสระ

เก็บน้ํา

4. เสนอแผนการ

ดําเนินงานเพื่อจัดทํา

งบประมาณ (เกษตรกร/

พื้นที่)

5. กําหนดวิธีการจัดซื้อจัด

จาง /ดําเนินการจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบฯ และ

บริหารสัญญา

6. ควบคุมงานใหเปนตาม

รูปแบบบันทึกการควบคุม

งาน/รายงาน

1. การประชาสัมพันธไม

ทั่วถึงขาดการรับรูขอมูล

รายละเอียดและเงื่อนไข

โครงการ

2. พื้นที่ขุดสระมีขนาดไม

พอกับขนาดและรูปแบบ

3. คุณสมบัติของดิน /

สภาพพื้นที่ไมเหมาะสม 

(ความสามารถการเก็บกัก/

 ไมมีพื้นที่รับน้ําไหลลงสระ

น้ํา/ที่ลุมต่ําดินออนตัว (น้ํา

ขัง/โคลนตม)

4. เกษตรกรขอยกเลิกการ

ขุดสระตองปรับเปลี่ยน

เกษตรกร/พื้นที่ดําเนินการ

1. เกษตรกรไดรับมอบ

สระน้ําตามรูปแบบที่

กําหนด

2. สระเก็บน้ําที่มีน้ําซึม

หลังการขุดสระเกษตรกร

สามารถใชน้ําเพื่อ

การเกษตรไดบางสวน 

สวนสระน้ําที่รอรับน้ําฝน

จากพื้นที่เมื่อฝนตกน้ําไหล

เขาสระน้ําเกษตรกรมีน้ํา

ใชทําการเกษตรในชวงฝน

ทิ้งชวง

1. คุณสมบัติของ

ดินที่ไดจากการขุด

บอที่นํามาถมปรับ

เกลี่ยบริเวณขอบ

สระมีลักษณะแนน

ทึบความอุดม

สมบูรณต่ํา 

เกษตรกรตองมี

การปรับปรุงดิน

กอนทําการเกษตร

2. เกษตรกรไมมี

การปรับปรุงดิน

และใชประโยชนน้ํา

เพื่อทําการเกษตร/ 

ไมดูแลสระน้ํา

เกษตรกรที่เขารวม

โครงการ

1. รอยละความสําเร็จ

ขุดสระไดตามรูปแบบที่

กําหนด

2. รอยละความสําเร็จ 

เกษตรกรมีน้ําทํา

การเกษตรไดตอเนื่อง 

(ขนาดพื้นที่ใช

ประโยชนจากสระน้ํา/ 

ฝนทิ้งชวง)

100%

คาเปาหมายSupplier
Input Process Output

Customer ตัวชี้วัด



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา
คาเปาหมายSupplier

Input Process Output
Customer ตัวชี้วัด

7. คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ

8. สงมอบสระน้ําให

เกษตรกร/แนะนําการ

ปรับปรุงดินและใชปุยน้ํา

9. ประเมินผล

5. เกษตรกรเจาของแปลง

อยูนอกพื้นที่ (ตางจังหวัด)

 และยังอยูนอกภาคเกษตร

 เกษตรกร/ ไมไดเขารวม

ประชุมชี้แจง / ไมได

ติดตามในขณะเขาขุดสระ

น้ําทําใหเกิดความเสียหาย

กับทรัพยสินในแปลง

6. เจาหนาที่ติดตามการใช

ประโยชนจากสระน้ําไม

ตอเนื่อง

3. กรณีปริมาณ

น้ําฝนนอยทําใหมี

น้ําไหลลงสระน้ําไม

เต็มสระน้ํา

4. พื้นที่ทํา

การเกษตรแปลงที่

ขุดสระน้ํามีเนื้อที่

มาก เกษตรกรนํา

น้ําไปใชเกิน

ปริมาณที่เก็บกัก 

จึงทําใหปริมาณน้ํา

ไมพอทําการเกษตร

ไดตอเนื่อง



ข้ันตอนการกระบวนงานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานในปจจุบัน (Bluepint) : to be 

ช่ือกระบวนการทํางาน การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
เปาประสงคกระบวนงาน ขุดสระน้ําไดตามแบบท่ีกําหนด สระเก็บน้ําเกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตร

ในชวงฝนท้ิงชวง 
ผูรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุร ี
ผูนําเขาปจจัย (Supplier) สพด. ,สพข.10 , สวพ. 
ปจจัยนําเขา (Input) 1. เกษตรกร / พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการตามบัญชีขอรับการสนับสนุน 

2. รูปแบบสระเก็บน้ําท่ีกําหนด 
3. องคความรูการจัดการดินและน้ํา / ปจจัยการผลิต 

กระบวนการทํางาน  
(Process) 

1.  ประชาสัมพันธโครงการ ผานสื่อตางๆ / ประชุมชี้แจง 
2.  รับเอกสารและลําดับการยื่นเอกสาร (กอน/หลัง) และตรวจสอบเอกสาร 
3.  ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร/พ้ืนท่ีขุดสระเก็บน้ํา

ลงตรวจสอบตําแหนงและความเหมาะสมของดิน/พ้ืนท่ีขุดสระน้ํา 
4.  นําเสนอแผน/เปาหมายเพ่ือจัดทําคําของบประมาณจากกรม 
5.  กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง/ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ และ

บริหารสัญญา 
6. กําหนดรูปแบบ/ขนาดใหเหมาะสมกับแปลงเกษตรกร/เจาของแปลงรวม

ดําเนินการ ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนด/รายงาน 
7. คณะกรรมการตรวจรับติดตามการดําเนินการ/ตรวจรับงาน 
8. สงมอบสระน้ําใหเกษตรกร/ถายทอดองคความรูการจัดการดินและใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา/สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการพัฒนาท่ีดิน 
9. ติดตามการใชประโยชนจากสถานี หลังดําเนินการอยางตอเนื่อง/

ประเมินผล 
ผลลัพธ (Output) 1. เกษตรกรไดรับมอบสระน้ําตามรูปแบบท่ีกําหนด 

2. สระเก็บน้ําท่ีมีน้ําซึมหลังการขุดสระเกษตรกรสามารถใชน้ําเพ่ือการเกษตร
ไดบางสวน สวนสระน้ําท่ีรอรับน้ําฝนจากพ้ืนท่ีเม่ือฝนตกน้ําไหลเขาสระน้ํา 
เกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตรในชวงฝนท้ิงชวง ทําการเกษตรไดอยาง
ตอเนื่องในพ้ืนท่ีรอบสระน้ํา (2 ไร) 

ผูรับบริการ 
(Customer) 

เกษตรกรท่ีไดรับการขุดสระน้ําปงบประมาณ 2565 จํานวน 68 ราย / บอ 

 

 

 

 



ข้ันตอนและกระบวนงานการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

- ประชาสัมพันธโครงการ 
- ประชุมช้ีแจง/ผานสื่อตางๆ 
 

สพด. 
-หนวยพัฒนาท่ีดิน 
- หมอดินอาสา 

- เกษตรกรยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุน 

- ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการ/คดัเลือก/ตรวจสอบตาํแหนงพ้ืนท่ีและความเหมาะสม 

- เกษตรกรเจาของแปลง 
- ผูรับจาง/ดําเนินการ 

- กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง/ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ ไดผูรับจาง / ทําสัญญา 

- นําเสนอแผน/เปาหมายเพ่ือจัดทําคําของบประมาณจากกรมฯ 
- เปาหมาย และแผนงาน/งบประมาณประจําป 

- สงมอบสระเก็บนํ้าใหแกเกษตรกร 
- รับปจจัยการผลติ/องคความรู 

- ควบุมงานกอสราง/บันทึกการควบคุมงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ- สงมอบงานกอสรางสระเก็บนํ้า 

- เกษตรกรจดัการดิน/ใชประโยชนจากการทําการเกษตรอยางตอเน่ือง 

- ถายทอดองคความรูการจดัการดนิและนํ้า 
- ปจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาท่ีดิน 
- ติดตาม / ประเมินผล 



ตัวชี้วัดโครงการ KPI1 : ระดับความสําเร็จของการขุดสระน้ําไดตามรูปแบบที่กําหนด

KPI2 : ระดับความสําเร็จของสระเก็บน้ําเกษตรกรมีน้ําใชทําการเกษตรไดอยางตอเนื่อง (มีน้ําในชวงฝนทิ้งชวง)

รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

สพด.

สพข.10

สวพ.

กผง.

1. เกษตรกร / พื้นที่ที่มี

ความตองการตามบัญชี

ขอรับการสนับสนุน

2. รูปแบบสระเก็บน้ําที่

กําหนด

3. องคความรูการจัดการ

ดินและน้ํา/ปจจัยการผลิต

ไมมี 1. ประชาสัมพันธโครงการ

 ผานสื่อตางๆ / ประชุม

ชี้แจง

2. รับเอกสารและลําดับ

การยื่นเอกสาร (กอน/หลัง)

 และตรวจสอบเอกสาร

3. ประชุมชี้แจงขั้นตอน

การดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกร/พื้นที่ขุดสระ

เก็บน้ําลงตรวจสอบ

ตําแหนงและความ

เหมาะสมของดิน/พื้นที่ขุด

สระน้ํา

4. นําเสนอแผน/เปาหมาย

เพื่อจัดทําคําขอ

งบประมาณจากกรม

ไมมี 1.เกษตรกรไดรับมอบสระ

น้ําตามรูปแบบที่กําหนด

2.สระเก็บน้ําที่มีน้ําซึมหลัง

การขุดสระเกษตรกร

สามารถใชน้ําเพื่อ

การเกษตรไดบางสวน 

สวนสระน้ําที่รอรับน้ําฝน

จากพื้นที่เมื่อฝนตกน้ําไหล

เขาสระน้ํา เกษตรกรมีน้ํา

ใชทําการเกษตรในชวงฝน

ทิ้งชวง ทําการเกษตรได

อยางตอเนื่องในพื้นที่รอบ

สระน้ํา (2 ไร)

ไมมี เกษตรกรที่เขารวม

โครงการ

1. รอยละความสําเร็จ

ขุดสระไดตามรูปแบบที่

กําหนด

2. รอยละความสําเร็จ 

เกษตรกรมีน้ําทํา

การเกษตรไดตอเนื่อง 

(ขนาดพื้นที่ใช

ประโยชนจากสระน้ํา/ 

ฝนทิ้งชวง)

100%

คาเปาหมาย

การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน (Out Com)

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวชี้วัด



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา
คาเปาหมายSupplier

Input Process Output
Customer ตัวชี้วัด

5. กําหนดวิธีการจัดซื้อจัด

จาง/ดําเนินการจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบฯ และ

บริหารสัญญา

6.กําหนดรูปแบบ/ขนาดให

เหมาะสมกับแปลง

เกษตรกร/เจาของแปลง

รวมดําเนินการ ควบคุม

งานใหเปนไปตามแบบที่

กําหนด/รายงาน

7. คณะกรรมการตรวจรับ

ติดตามการดําเนินการ/

ตรวจรับงาน



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา
คาเปาหมายSupplier

Input Process Output
Customer ตัวชี้วัด

8. สงมอบสระน้ําให

เกษตรกร/ถายทอดองค

ความรูการจัดการดินและ

ใชประโยชนจากแหลงน้ํา/

สนับสนุนปจจัยการผลิต

ดานการพัฒนาที่ดิน

9. ติดตามการใชประโยชน

จากสถานี หลังดําเนินการ

อยางตอเนื่อง/ประเมินผล

5. เกษตรกรเจาของแปลง

อยูนอกพื้นที่ (ตางจังหวัด)

 และยังอยูนอกภาคเกษตร

 เกษตรกร/ ไมไดเขารวม

ประชุมชี้แจง / ไมได

ติดตามในขณะเขาขุดสระ

น้ําทําใหเกิดความเสียหาย

กับทรัพยสินในแปลง

6. เจาหนาที่ติดตามการใช

ประโยชนจากสระน้ําไม

ตอเนื่อง

3. กรณีปริมาณ

น้ําฝนนอยทําใหมี

น้ําไหลลงสระน้ําไม

เต็มสระน้ํา

4. พื้นที่ทํา

การเกษตรแปลงที่

ขุดสระน้ํามีเนื้อที่

มาก เกษตรกรนํา

น้ําไปใชเกิน

ปริมาณที่เก็บ จึงทํา

ใหน้ําไมพอทํา

เกษตร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาววาริน โพธิ
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

รุ่นที่ 1/2565 : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย

รุ่นที่ 1/2565 : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวพัชรมัย ค าเมือง
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย

รุ่นที่ 1/2565 : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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