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แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม ปี 2562 
 

ชื่อแผนงาน แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม ปี 2562  
 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่เกษตรกรได้ร้องขอให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไปด้าเนินการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระจาย
น้้าในพื้นท่ีเกษตรกรรม มีปัญหาในการล้าเลียงผลผลิตในไร่นา รวมทั้งการน้าเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าสู่แปลงนา นั้น  

ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงได้จัดท้าแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
ปี 2562 ขึ้น เพ่ือจัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การจัดสร้าง     
คูส่งน้้า คูระบายน้้า ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา โดยผ่านทุกแปลงเพาะปลูกให้ได้รับน้้าอย่างทั่วถึง ได้รับความ
สะดวกในการล้าเลียงผลผลิต และจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือขยายงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

 

ระยะเวลาด้าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562  
 

เงินค่าใช้จ่าย 

1. งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน เนื้อที่ 6,345 ไร่  เป็นเงิน  95,200,000.-บาท  
2. งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน เนื้อท่ี 4,600 ไร่  เป็นเงิน 36,300,000.-บาท 

  3. งานก่อสร้างจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เนื้อที่ 68,015 ไร่  เป็นเงิน  683,700,000.-บาท 
  4. งานปรับปรุงจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เนื้อที่ 13,868 ไร่ เป็นเงิน 119,800,000.-บาท 
  5. งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง เนื้อที่ 2,091 ไร่   เป็นเงิน  1,535,245.-บาท 
  6. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตใน
ระดับแปลงเกษตร จ้านวน 78 โครงการ    เป็นเงิน  2,964,000.-บาท 
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  7. ค่าใช้จ่ายของส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางและส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นเงิน 47,489,720.-
บาท ประกอบด้วย  
   7.1 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินที่ใช้เลื่อน  12,846,720.-บาท 
    ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
    และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง จ้านวน 56 อัตรา 
   7.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  6,993,000.-บาท 
    และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง จ้านวน 43 อัตรา 
   7.3 งบด้าเนินการ    26,650,000.-บาท 
   7.4 งบด้าเนินการอ่ืน    1,000,000.-บาท 
   
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      986,988,965.-บาท 

 

ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน  

ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

เป้าหมาย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. งานก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน เนื้อที่ 6,345 ไร่ เป็นเงิน 95,200,000.- บาท 

 เป็นค่า ใช้จ่ ายในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน  จ้ านวน 3 โครงการ เนื้ อที่  6 ,345 ไร่  เป็น เงิน 
95,200,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
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5. งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง เนื้อที ่2,091 ไร่ เป็นเงิน 1,535,245.-บาท 

  ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดต่างๆ (ตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 24) และได้มีการก่อสร้างจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่
ดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐใน
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรเจ้าของที่ดิน แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีโฉนดที่ดินตกค้างที่ไม่ได้
ด้าเนินการอีกเป็นจ้านวนมาก 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ด้าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลค้าขอออกโฉนดที่ดินที่ตกค้างของแต่
ละส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า มีโฉนดที่ดินตกค้างเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดินมายื่น
ค้าขอออกโฉนดที่ดินในวันที่หมดระยะเวลาการใช้เงิน มีกรณีพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงและสามารถ
ตกลงกันได้ในภายหลัง เจ้าของที่ดินขอถอนค้าขอออกโฉนดที่ดินเพ่ือขอหลักฐานที่ดินไปท้านิติกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการรังวัดของกรมที่ดินสูงขึ้นท้าให้การรังวัดได้รับปริมาณลดลง เป็นต้น ซึ่งค้าขอออกโฉนด
ที่ดินตกค้างดังกล่าวมีลักษณะกระจายทั่วเขตพ้ืนที่โครงการ ซึ่งกรมที่ดินไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปด้าเนินการในลักษณะ
ดังกล่าว 

  และจากการรวบรวมข้อมูลค้าขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม พบว่า มีค้าขอออกโฉนดที่ดินพร้อมยื่นต่อส้านักงานที่ดินจังหวัด จ้านวนทั้งหมด 285 
แปลง เนื้อที่ 2,091 ไร่ ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดปัตตานี 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพ่ือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงเห็นสมควรใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือด้าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่
เกษตรกร ประมาณ  285 ราย โดยให้ส้านักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้ด้าเนินการ รายละเอียดตามเอกสารโครงการ    
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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โครงการแก้ไขปัญหาโฉนดที่ดินตกค้างในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีทางราชการได้ตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดต่างๆ และได้มี
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนที่ทางการเกษตรเสร็จแล้ว ซึ่งมาพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
มาตรา 51 (เดิมพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 41) ก้าหนดให้รัฐมีหน้าที่ออก
เอกสารสิทธิให้แก่เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีโฉนดที่ดินตกค้างที่ยังไม่ได้
ด้าเนินการอีกเป็นจ้านวนมาก ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงได้ท้าการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลค้าขอออกโฉนด
ที่ดินที่ตกค้างของแต่ละส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า มีสาเหตุหลายกรณี เช่น เจ้าของที่ดินมายื่น
ค้าขอออกโฉนดที่ดินในวันที่หมดระยะเวลาการใช้เงิน กรณีมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงแต่
สามารถตกลงกันได้ในภายหลัง กรณีเจ้าของที่ดินขอถอนค้าขอออกโฉนดที่ดินเพื่อขอหลักฐานที่ดินไปท้านิติกรรม 
กรณมีีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการรังวัดของกรมที่ดินสูงขึ้นท้าให้การรังวัดได้รับปริมาณลดลง เป็นต้น ซึ่งค้าขอ
ออกโฉนดที่ดินตกค้างดังกล่าวมีลักษณะกระจายทั่วเขตพ้ืนที่โครงการ ซึ่งกรมที่ดินไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปด้าเนินการ
ในลักษณะดังกล่าว จากผลการรวบรวมข้อมูลค้าขอออกโฉนดที่ดินที่ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานจัดรูป
ที่ดินจังหวัด พบว่า มีค้าขอออกโฉนดที่ดินพร้อมยื่นต่อส้านักงานที่ดินจังหวัด จ้านวน 285 แปลง เนื้อที่ 2,091 ไร่  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพ่ือให้ทางราชการสามารถจัดเก็บเงิน
ค่าใช้จ่ายได้ในภายหน้า จึงเห็นสมควรใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือด้าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้รับเอกสารสิทธิโดยเสมอภาค 
  2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ก้าหนดให้รัฐมี
หน้าที่ออกเอกสารสิทธิให้แก่เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
  3. เพ่ือแก้ไขปัญหาโฉนดที่ดินตกค้างในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
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3. สถานที่ด้าเนินการ 

ล้าดับ สจจ. แปลง เนื้อที่  เป็นเงิน ด้าเนินการโดย 

ที่     ไร ่ งาน ตารางวา     

1 สจจ.4 (พิษณุโลก) 87 369 3 44 369,790 สนง.ที่ดนิพรหมพิราม/วัดโสถ ์

2 สจจ.5 (นครสวรรค์) 5 56 1 74 30,440 สนง.ที่ดนิตาคล ี

3 สจจ.11 (สกลนคร) 30 450 2 70 209,725 สนง.ที่ดิน จ. สกลนคร/พังโคน 

4 สจจ.12 (มหาสารคาม) 59 338 0 82 316,335 สนง.ที่ดนิโกสุมพสิัย/เชียงยืน 

5 สจจ.15 (อุบลราชธานี) 31 564 3 1.1 276,040 สนง.ที่ดนิพิบลูมังสาหาร 

6 สจจ.20 (ลพบุรี) 2 61 3 45 23,140 สนง.ที่ดนิบา้นหม่ี/ชัยบาดาล 

7 สจจ.24 (สิงห์บุรี) 3 21 0 7.4 15,170 สนง.ที่ดนิ จ.สิงห์บุร ี
8 สจจ.28 (ราชบุรี) 38 98 3 69.3 159,210 สนง.ที่ดินปากท่อ/โพธาราม/

บ้านโป่ง 

9 สจจ.29 (เพชรบุรี) 15 50 3 57 62,085 สนง.ที่ดนิ จ.เพชรบุรี/เขาย้อย 

10 สจจ.31(นครศรีธรรมราช) 13 61 2 36.3 63,070 สนง.ที่ดนิเชียรใหญ่ 

11 สจจ.35 (ปัตตานี) 2 16 3 90 10,240 สนง.ที่ดนิ จ.ปัตตาน ี

  รวม 285 2,091 0 75.7 1,535,245   

 

4. ระยะเวลา 

  1 ปี (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

5. งบประมาณ  

  1,535,245.- บาท 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม กรมชลประทาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เกษตรกรเจ้าของที่ดินได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย 
  2. เกษตรกรเจ้าของที่ดินสามารถน้าหลักฐานที่ดินเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย 
  3. ราชการสามารจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินจากเจ้าของที่ดินได้ 
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6. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลง
เกษตร จ้านวน 78 โครงการ เป็นเงิน 2,964,000.-บาท 

 การจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เป็นการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรโดยการก่อสร้าง คูส่งน้้า คูระบายน้้า รวมถึงถนนหรือทางล้าเลียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้้าและการบริหารจัดการน้้าในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทาน เพื่อให้ทึกแปลงได้รับประโยชน์
จากโครงการชลประทานอย่างทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

 เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้้าต้นทุนมีความไม่แน่นอน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนของสภาพ
อากาศ จึงควรมีการกระตุ้นให้เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า โดยส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้ใช้น้้ามีความรู้ในการบริหาร
จัดการน้้าที ่ถ ูกต้อง เช่น การให้ความรู ้เกี ่ยวกับรอบเวรการใช้น้้า การพัฒนาองค์กรผู ้ใช้น้้า การดูแล
บ้ารุงรักษาระบบชลประทาน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการผลผลิต เป็นต้น  

   ดังนั้น การจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้้าและการผลิต และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการท้าการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้พันธกิจของกรมชลประทานบรรลุผลตามเป้าประสงค์ด้านการ
บริหารจัดการน้้าและนโยบายของรัฐบาล ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร 
จ้านวน 79 โครงการ โดยให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมเป็นผู้ด้าเนินการ รายละเอียด
ตามเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 
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โครงการฝึกอบรมเกษตรกร 

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 

และการผลิตในระดับแปลงเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม เป็นการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
โดยการก่อสร้าง คูระบายน้้า รวมถึงถนนหรือทางล้าเลียง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและการบริหารจัดการน้้า
ในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทาน เพ่ือให้ทุกแปลงได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานอย่างทั่วถึง 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

 เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้้าต้นทุนมีความไม่แน่นอน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ จึงควรมีการกระตุ้นให้เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมตระหนักถึง
ความส้าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้้ามีความรู้ในการบริหารจัดการน้้าที่
ถูกต้อง เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับรอบเวรการใช้น้้า การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้า การดูแลบ้า รุงรักษาระบบ
ชลประทาน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต เช่น ความรู้
เกี่ยวกับการลดต้นทุนและการการเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการผลผลิต เป็นต้น 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สามารถน้าความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหารจัดการน้้าที่มี
ประสิทธิภาพตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนเอง องค์กรผู้ ใช้น้้าและการมีส่วนร่วมในการบ้ารุงรักษาสิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 

 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร การลด
ต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ 

3. หัวข้อวิชา 

 1. นโยบายด้านการเกษตร การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1.50 ชั่วโมง 

 2. การท้าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ  1.50 ชั่วโมง 

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและบริหารจัดการน้้าชลประทาน  1.50 ชั่วโมง 

 4. การมีส่วนร่วมในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน   1.50 ชั่วโมง 

และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 

 5. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร   6 ชั่วโมง 

         รวม 12 ชั่วโมง 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการน้้า ดูแลบ้ารุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน้าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 1 - 35  

6. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 1 - 35 จ้านวน 78 รุ่น   
รุ่นละ 30 คน รวมทั้งหมด 2,340 คน 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 

8. สถานที่ด้าเนินการ 

 สถานที่ของทางราชการ 

9. เทคนิคการฝึกอบรม 

 บรรยาย ตอบข้อซักถาม และศึกษาดูงาน 

10. วิทยากรในการฝึกอบรม 

 วิทยากรจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เหมาะสม 

11. การประเมินผลการฝึกอบรม 

 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  1.1 จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่้ากว่าจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายที่โครงการก้าหนดไว้ (รุ่นละ 30 คน) 

  1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการประเมินความรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยการสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

  1.3 ประเมินความคุ้มค่า ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 2. ประเมินความพึงพอใจของกระบวนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร ความ
เหมาะสมของโครงการในภาพรวม ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดย
ใช้การสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 คน 
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12. เกณฑ์ชี้วัดผลส้าเร็จของโครงการ 

 1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่้ากว่าจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายของ
โครงการที่ก้าหนดไว้ (รุ่นละ 30 คน) 

 2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 

 3. จ้านวนค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ ต่้ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 

 4. ร้อยละของความพึงพอใจของกระบวนการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับไม่ต่้ากว่า
ค่อนข้างมาก 

13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ใช้งบประมาณของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 38,000 บาท/รุ่น จ้านวน 78 รุ่น รวมเป็นจ้านวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,964,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ้าเป็นในการ
ด้าเนินการ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 

14. ที่ปรึกษาโครงการ 

 1. ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

 2. ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 1 - 35 

15. ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 - 35 

16. สถานที่ติดต่อรายละเอียด 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน (สามเสน) โทรศัพท์ 0-2669-3553 โทรสาร            
0-2669-1636 
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รายละเอียดหัวข้อวิชาโครงการฝึกอบรมเกษตรกร 

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร 

 

1. นโยบายด้านการเกษตร การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1.50 ชั่วโมง    

    วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร 

    การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

    แนวทางการฝึกอบรม 

  1. นโยบายด้านการเกษตร 

  2. การลดต้นทุนทางการเกษตร 

  3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ตอบข้อซักถาม 

 

2. การท้าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ  1.50 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้าระบบเกษตรกรรม 

ยั่งยืนและการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ 

แนวทางการฝึกอบรม 

  1. การท้าระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

  2. การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ตอบข้อซักถาม 

 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและบริหารจัดการน้้าชลประทาน   1.50 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใช้น้้าและบริหารจัดการน้้าชลประทานได้อย่างถูกต้อง 

แนวทางการฝึกอบรม 

  1. บทบาทหน้าที่ของเกษตรกร 

  2. การบริหารจัดการน้้าชลประทาน 

  3. การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้า 

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ตอบข้อซักถาม 
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4. การมีส่วนร่วมในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 1.50ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง 

แนวทางการฝึกอบรม 

  1. ประเภทการดูแลบ้ารุงรักษาคูส่งน้้า และสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 

  2. ขั้นตอนและวิธีการบ้ารุงรักษาคูส่งน้้า และสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ตอบข้อซักถาม 
   

5. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร   6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 

แนวทางการฝึกอบรม 

  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิต 

เทคนิคการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน บรรยาย และตอบข้อซักถาม 
 

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร 

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร 

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

หลักสูตร 2 วัน 

วัน/เวลา 08.00 น.-
09.00น. 

09.00 น.-
10.30 น. 

10.30 น.-
12.00 น. 

พัก
เท

ี่ยง
 

13.00 น.-
14.30 น. 

14.30 น.-
16.00 น. 

1  - ลงทะเบียน  - นโยบายด้าน
การเกษตร การ
ลดต้นทุน และ
การเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร 

 - การท้าระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
และการจัดการ

ผลผลติที่มีคณุภาพ 

 -  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้น้้าและ
บริหารจดัการ

น้้า
ชลประทาน 

 - การมสี่วนร่วม
ในการดูแล

บ้ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน และ

สิ่ง
สาธารณประโยชน์

ที่ใช้ร่วมกัน 

 - พิธีเปิด 

วัน/เวลา 09.00-16.00 น. 

2 ศึกษาดูงานเกีย่วกับการเพิ่มประสทิธิภาพทางการเกษตร 
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7. ค่าใช้จ่ายของส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางและส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นเงิน 47,489,720.-บาท 

ประกอบด้วย  

7.1 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินเลื่อน
ค่าตอบแทนประจ้าปี ร้อยละ 4 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง จ้านวน 56 อัตรา เป็น
เงิน 12,846,720.-บาท 

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุน     
จัดรูปที่ดิน  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554  คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติให้จ้าง
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน จ้านวน 118 อัตรา วงเงิน 18,515,000.-บาท โดยให้น้ากฎและระเบียบพนักงาน
ราชการมาใช้โดยอนุโลม นั้น  

ในปีงบประมาณ 2562 ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางขอจ้างพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน จ้านวน 
56 อัตรา ในวงเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเลื่อนค่าตอบแทน
ประจ้าปี ร้อยละ 4 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง รวมเป็นเงิน 12,846,720.-บาท 
ประกอบด้วย 

 1. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน จ้านวน 56 อัตรา 12,330,570.- บาท 
     และเงินที่ใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนกังานกองทุนจัดรูปที่ดิน   
     และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน  
 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 516,150- บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ 
 

  เงื่อนไขในการจ้างพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน 

1. การจ้างพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินจ้างในลักษณะเดียวกับพนักงานราชการ การก้าหนด
เลขที่อัตราจ้างให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางก้าหนดเลขที่อัตราจ้าง 

2. อัตราค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว สิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไป
ตามค้าสั่ง กฎ ระเบียบของทางราชการและกรมชลประทาน 

3. ให้น้าระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถ้ามี หรือที่ได้มีผลบังคับใช้ใหม่ ตลอดจน หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยระเบียบฯมาบังคับใช้แก่พนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดิน โดยอนุโลม 

4. เนื่องจากกองทุนจัดรูปที่ดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการท้าสัญญาจ้างให้ด้าเนินการตาม
ค้าสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอ้านาจให้ข้าราชการปฏิบัติการงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
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7.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง จ้านวน 43 อัตรา เป็นเงิน 6,993,000.-บาท 

  ในปีงบประมาณ 2562 ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีความจ้าเป็นที่จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
จ้านวน 43 อัตรา เพ่ือแทนต้าแหน่งข้าราชการที่ว่าง และปฏิบัติงานในส่วน ฝ่าย และส้านักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่มีปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังนี้ 
 

ล้าดับที ่ ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา จ้านวน หน่วย 
อัตราค่าจ้างต่อ

เดือน 
รวมค่าจ้าง 

1 นิติกร ปริญญาตร ี 9 อัตรา 15,000 ๑,62๐,๐๐๐ 

2 นักวิชาการเงินและบญัชี ปริญญาตร ี

 

1 อัตรา 15,000 180,000 

3 นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตร ี 5 อัตรา 15,000 909,000 

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตร ี 3 อัตรา 15,000 540,000 

5 นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตร ี 1 อัตรา 15,000 180,000 

6 นายช่างส้ารวจ ปวส. 1 อัตรา 11,500 138,000 

 นายช่างชลประทาน/โยธา ปวส. 8 อัตรา 11,500 ๑,๑๐๔,๐๐๐ 

8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปวส. 1 อัตรา 11,500 138,000 

9 เจ้าพนักงานธุรการ ปวส. 10 อัตรา 11,500 ๑,๓๘๐,๐๐๐ 

11 พนักงานขับรถยนต ์ ต่้ากว่า ปวช. 4 อัตรา 8,690 417,120 

 รวม    ๔๓ อัตรา  6,597,120 

 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว     62,880 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     333,000 

  รวมท้ังสิ้น     6,993,000 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ 
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7.3 งบด้าเนินการ เป็นเงิน 26,650,000.-บาท 

7.3.1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน 6,000,000.-บาท 

7.3.1.1 ค่าอาหารท้าการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 3,000,000.-บาท 

เป็นค่าอาหารท้าการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางและ
ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือปฏิบัติงานเร่งด่วน  หรืองานที่มีปริมาณงานมากไม่
สามารถท้าให้แล้วเสร็จทันตามก้าหนดเวลา เช่น งานข้อมูลลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน การจัดท้าระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการฯ การจัดท้ารายงานทางการเงิน เป็นต้น 

7.3.1.2 ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงิน 3,000,000.-บาท 

เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ คณะต่างๆ ที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดแต่งตั้ง 

7.3.2 ค่าใช้สอย เป็นเงิน 18,650,000.-บาท 

7.3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอ่ืนๆ เป็นเงิน 6,000,000.-บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม และการใช้จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน  

2. เก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินและโครงการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม 

3. ส้ารวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรม 
4. ประชุมชี้แจงเกษตรกร  และจัดท้าบันทึกแสดงความยินยอมให้ด้าเนินการจัดรูปที่ดิน

และจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม 
5. เรียกเก็บเอกสารสิทธิในที่ดินเพื่อยื่นค้าขอออกโฉนดที่ดินใหม่ 
6. ติดตาม เร่งรัด และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือ

เกษตรกรรม 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.3.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้านวน 9,650,000.-บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
ค่าอาหารในการประชุม โครงการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โครงการศึกษาการ
ด้าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน 
โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บค่าคืนทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าเอกสารและรายงานต่างๆ ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นที่เบิกในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น 
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7.3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ้านวน 2,000,000.-บาท 

ตามที่ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท้าแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ้าปีบัญชี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งส้านักงานจัดรูป
ที่ดินกลางและส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นขวัญ
ก้าลังในในการปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม และเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมส้าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ โดยอยู่ในวงเงิน
ค่าใช้จ่าย 2,000,000.-บาท  

7.3.2.4 ค่านิเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,000,000.-บาท 

ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดท้าโครงการนิเทศและประชาสัมพันธ์งานจัดรูปที่ดินเพ่ือ
นิเทศและประชาสัมพันธ์งานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม และนอกเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม ได้เข้าใจถึงงานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม โดย
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางตามความเหมาะสม เช่น สื่อวิทยุ สื่ อพิมพ์ 
และอ่ืนๆ ภายในวงเงิน 1,000,000.-บาท 

  7.3.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,800,000.-บาท  

7.3.3.1 ค่าวัสดุส้านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอ่ืนๆ เป็นเงิน 600,000.-
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส้านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุอ่ืนๆ ที่
จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางและส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องท้าส้าเนา แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว 2 ห่วง และวัสดุ
ต่างๆ ที่จ้าเป็น เป็นต้น 
 7.3.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 200,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท้าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ในการประชาสัมพันธ์งานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม  

7.3.3.3 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,000,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การติดตามลูกหนี้ การควบคุมดูแลพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน การ
ประชุม การติดต่อราชการ เป็นต้น 

 7.3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) เป็นเงิน 200,000.-บาท 

ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ก้าหนดโครงการเตือนและติดตามการช้าระเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดรูปที่ดิน โดยก้าหนดให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมมีหนังสือเตือนให้เจ้าของ
ที่ดินมาช้าระเงินก่อนวันครบก้าหนดช้าระ และถ้าเจ้าของที่ดินผิดนัดไม่มาช้าระเงินก็ให้มีการติดตามการช้าระ 
โดยการส่งหนังสือให้กับเจ้าของที่ดินทางไปรษณีย์ตอบรับเพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่อไป  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) จ้านวน 200,000.-บาท 
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 7.4 งบด้าเนินการอ่ืนๆ เป็นเงิน 1,000,000.-บาท 

เป็นเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (รายจ่ายที่ตั้งส้ารองไว้เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น) และเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง ข้อ 8.1-8.3 
โดยมอบหมายให้ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ตามค้าสั่งศาล  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น เป็นต้น 

รวมแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม ปี 2562 
เป็นเงิน 986,988,965.-บาท 
ผู้ด้าเนินการ 
 1. งานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม โดยส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบ
น้้าเพื่อเกษตรกรรม และกรมที่ดิน 
 2. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าและการ
ผลิตในระดับแปลงเกษตร โดยส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อได้ด้าเนินการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว 
เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 

 1. จะได้รับความสะดวกในระบบการใช้น้้า สามารถควบคุมการส่งน้้าและการระบายน้้าใน
แปลงเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

 2. จะได้รับความสะดวกในการล้าเลียงขนส่งวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและผลผลิต เข้าออกแปลง
เพาะปลูก ท้าให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย 

3. สามารถใช้เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกลในการเตรียมแปลงเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตามความต้องการ เนื่องจากการส่งน้้า
และการระบายน้้าของแต่ละแปลงเป็นเอกเทศ 

 5. จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  ปลูกพืชได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และค่า
ลงทุนต่อครัวเรือนลดลง 

 


	รายงานการประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 2-2561
	แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน 62

