


  หัวข้อน าเสนอ 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

ด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการ ท้านา ปลูกผัก ปลูกปาล์มน้้ามัน ท้าสวนยาง และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแต่ละอาชีพใน
การเกษตรที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีจ้าเป็นในการใช้น้้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปี พ .ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ด าเนินการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยมีเปา้หมายเพ่ือลดต้นทนุ เพิ่มผลผลติ เพิ่มมลูค่าการผลติ 
สร้างระบบบริหารจดัการและจัดการด้านตลาด อนัจะน าไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกร
ต าบลควนโนรีท่ีปลูกข้าวได้สมคัรเข้าร่วมโครงการตามท่ีกล่าวข้างต้น ประมาณ 250 ราย มีพืน้ท่ีผลิตข้าวรวมกันประมาณ 
1,500 ไร่ แต่กลับประสบปัญหาเร่ืองน า้ต่อการปลูกข้าว และพืชผัก อ่ืนๆ ทัง้ๆท่ีต าบลควนโนรี มีความพร้อมของแหล่งน า้ท่ี
เหมาะสมต่อการเพาะปลกู เน่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ในเขตโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาปัตตานี ซึ่งมีคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซ้าย และ
คลองส่งน า้สายซอยไหลผ่าน แต่ยงัไม่มีระบบส่งน า้ (คสู่งน า้) ช่วยส่งน า้และกระจายน า้ให้ทัว่ถึงพืน้ท่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขต
พืน้ท่ีโครงการฯยังได้รับน า้ไม่ทั่วถึง บางส่วนจึงหันไปท าการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆแทนท่ีมีความไม่เหมาะสมกับดินและแหล่งน า้ 
สง่ผลให้ได้รับผลผลติที่น้อยและไมแ่น่นอน ท าให้มีรายได้น้อยลง 

 ด้วยต้าบลควนโนรี อยู่ในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี 
คลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย (คลอง LMC) ประชาชนส่วนใหญ่ท้า
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เกษตรผสมผสาน 
ปาล์มน้้ามัน ท้าสวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเกษตรกรจ้านวน 
70 ราย ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ปี 2560 
แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ท้าการเพาะปลูก ได้รับน้้าชลประทานจากโครงการฯ
ไม่ทั่วถึง 
  สจจ. 35 ได้รับการร้องขอโครงการจาก องค์การบริหารส่วนต้าบล
ควนโนรี  จึงได้ลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสม และความพร้อมด้าน
ต่างๆ ก่อนที่จะจัดท้าแผนงานจัดระบบน้้าเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 ปี 
2561 เป้าหมาย 600 ไร่ และระยะที ่2 ปี 2562 เป้าหมาย 780 ไร่ 



  หัวข้อที่ 1 ข้อมูลโครงการ 

1.    เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้้าและกระจายน้้าในพื้นที่ ม.4 และม.5 ต้าบลควนโนรี                               

.     จ้านวน 600 ไร่ 

2.   สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) 

3.   มีทางล้าเลียง ส้าหรับขนส่งเพื่อน้าปัจจัยการผลิตและผลผลิต เข้า-ออกพื้นที่การเกษตร 

4.   เพื่อให้เกษตรกรหันกลับมาท้าการปลูกพืชชนิดต่างๆ ตรงตามความเหมาะสมของพื้นที่  

5.   เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้เพ่ิมมากขึ้น 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

         บ้านหนองครก หมู่ที่ 4 และบ้านตูปะ หมู่ที่ 5

ต้าบลควนโนรี อ้าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อยู่ในเขต

พื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี  ฝ่ายส่งน้้า

และบ้ารุงรักษาที่ 4  โดยรับน้้าจากคลองส่งน้้าสายใหญ่

ฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 600 ไร ่

ที่มาข้อมูล : เกษตรต้าบลควนโนรี 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

8คลองส่งน้้าสาย
ใหญ่ฝั่งซ้าย 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

8คลองส่งน้้าสาย
ใหญ่ฝั่งซ้าย 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

คูส่งน้้าดาดคอนกรีต (L4)   ปากคูกว้าง 1.70 เมตร  ลึก .060 เมตร  ก้นคูกว้าง 0.50  เมตร  
ทางล้าเลียง กว้าง 2.50 เมตร  ความยาวรวม 3,300 เมตร  
อาคารประกอบรวม 103 แห่ง  
ปริมาณการส่งน้้า 0.150 ลบ.ม. / วินาที 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 

แสดงแนวคูส่งน้้า  
ทั้งหมด  4  สาย 
คูสาย 17.3R 
คูสาย 17.3R-2 
คูสาย 18.5R 
คูสาย 18.5R-1 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 



  หัวข้อที ่1 ข้อมูลโครงการ 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ จ านวน งานต่อเน่ือง งานที่ สอบ ประ วธิี วธิีตกลง มี ไมม่ี ประกาศสอบ คาดวา่จะ

ที่ (หน่วยนับ) ที่ผูกพัน เสร็จ ราคา กวด พิเศษ ราคา ( / ) ( / ) ราคา/ ลงนามใน คาดวา่จะมี งบประมาณที่ได้รับ เงนินอก

งบประมาณ ภายใน ราคา ประกวด สัญญา การส่งมอบ อนุมตัิในปี ๒๕๖๑ งบประมาณ

ปีต่อไป ปี ๒๕๖๑ ราคา (เดือน/ปี) ปี ๒๕๖๑ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

๑ แผนงานและ งานจัดระบบน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ๖๐๐ -    - -    - พ.ย.๖๐ ส.ค.๖๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ -

โครงการจัดรูปท่ีดิน (ต้าบลควนโนรี) ระยะท่ี ๑ ไร่
และจัดระบบน ้า
เพื่อเกษตรกรรม

จัดซ้ือ จัดจ้าง

แผนงาน
วธิีการ

( / )

ลักษณะงาน

( / ) แผนปฏบิัติการ แผนการจ่ายเงนิ

หมายเหตุ

ออกแบบหรือ

ก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะแล้ว

งาน/โครงการ รายการ

หมวดค่าครุภณัฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญา พ.ย 60 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการเบิกจ่าย 
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย กรมชลประทาน 

แผนการด้าเนิน 



แผนงานก่อสร้าง และแผนการเบิกจ่าย 

  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

เริ่มสัญญา     21  ธค. 2560 
สิ้นสุดสัญญา  16  กย. 2561 
รวมอายุสัญญา  270  วัน 

แผนงานก่อสร้าง (%) 

แผนงานเบิกจ่าย (%) 

เร่ิมสัญญา     21 ธค. 2560 
ส้ินสุดสัญญา 16 กย. 2561 
รวมอายสุัญญา 270 วนั 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

แผนด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วันที่ 17 ก.พ. 61 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชุมชี้แจง ท้าความเข้าใจ และจัดท้าบันทึกยินยอมให้ใช้ที่ดิน 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560  
 สจจ.35 ได้จัดประชุมชี้แจง และ
ประชาสัมพันธ์ ขั้ นตอนการด้ า เนิน งาน
จัดระบบน้้าฯ รวมทั้งท้าความเข้าใจ และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าของที่ดิน 
ก่อนท้ าบันทึกยินยอมให้ ใช้ที่ ดิ น ในการ
ก่อสร้าง  
- ประชาชนเจ้าของที่ดิน ร้อยละ 80 ยินยอม
ให้ก่อสร้างฯ  



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตัวอย่างบันทึกยินยอม 
ที่เจ้าของที่ดินได้ลงชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชน  



          การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย พรบ. จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

( มาตรา 69 ให้ท้องที่ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ คันและคูน้้า พ.ศ. 2505 เป็นเขตการ  

จัดระบบน้้าเพื่อ  เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ) 

  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

จัดท้าขอบเขตงานจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม 
ลงบนแผนที่ 1: 50000  ตาม พรบ. จัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  
มาตรา 23 

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย  



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

จัดท้าแผนผังการจัดระบบน้้า 
เพื่อเกษตรกรรมลงในแบบ
ก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2558 
มาตรา 23 

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย 

ติดประกาศ แผนผังการจัดระบบน้้า ฯ  
ณ ที่ว่าการอ้าเภอโคกโพธิ์ ติดประกาศ แผนผังการจัดระบบน้้า ฯ  

ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโนรี 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การประเมินค่าคืนทุน กองทุนจัดรูปที่ดิน 

     เกษตรกรเจ้าของที่ดิน จ้านวน  66 ราย  
   พื้นที่รับประโยชน์งานจัดระบบน้้า  จ้านวน  134 แปลง  
 - ที่ดินติดคลองชลประทาน    13 แปลง 
 - ที่ดินได้รับน้้าจากแปลงอื่นและไม่ติดระบบส่ง   97 แปลง 
 - ที่ดินอยู่ติดระบบส่งน้้าและถูกหักที่ดินในการก่อสร้าง  24 แปลง 
 
 - ไม่ต้องช้าระค่าใช้จ่าย  22 แปลง  คิดเป็นร้อยละ  91.67 
 - ต้องช้าระ   2   แปลง  คิดเป็นร้อยละ    8.33 
 

        ต้องช้าระเป็นเงินทั้งสิ้น 7,098  บาท 

ก้าหนดถ่ายโอนภารกิจ ให้ อปท.  เดือนกันยายน  2561 
หลังจากน้ันจะเริ่มท้าการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ฯ 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

รายการ 

    ผลการจัดซือ้-จัดจ้าง งานจ้างเหมา 

  

(ปีงบประมาณ) 

ประเภทงาน งบประมาณ   

วธีิจัดหา 

  วันประกาศ 

วันเปิดซอง 

อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา 

อายุ 

เร่ิมสัญญา ส่ังเข้าท างาน 
สิน้สุด
สัญญา 

ผู้ประกอบกา
ร 

ล า (จ้างเหมา/ ทัง้โครงการ  วันอนุมัติแผน     

สัญญา 

ดับ 
ท าเอง/จ้าง

เหมา  (บาท) จัดซือ้-จัดจ้าง วันประกาศ  

จัดซือ้-จัด
จ้าง 

  บางส่วน     TOR 
  วันท่ี วงเงนิ  วันท่ี วงเงนิ  (วัน) 

  เร่ิมต้น สิน้สุด              (บาท)    (บาท)   

๑ งานจดัระบบน า้  

๑/๑๐/๖๐ ๓๐/๙/๖๑ จ้างเหมา 10,000,000.00  ๑๒/๑๐/๕๙ 
วิธี
พิเศษ 

๑๖/๑๑/๖๐ ๑๖/๑๑/๖๐ ๒๐/๑๑/๖๐ ๒๐/๑๑/๖๐  9,466,880  ๒๐/๑๑/๖๐  9,591,958  270 ๒๑/๑๒/๖๐ ๒๐/๑๒/๖๐ ๑๖/๙/๖๑ 

  

  โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาปัตตานี หจก. 

  (บ้านกแูบซีรา) ระยะท่ี ๑ มะซาสมัพนัธ์ 

      

ลงนามในสัญญา  
วันที่ 20 พ.ย. 2560 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

แผนการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างการก่อสร้าง 

ก้าหนดแผน 
เดือนมีนาคม 2561 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ผลการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างการก่อสร้าง 

 
วันที่ 24/5/61   จัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
      ชี้แจงการท้างาน/รับฟังปัญหา และข้อเสนอ  
      จากประชาชนในเขตพื้นที่ด้าเนินการ   
      ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโนรี 
      จ้านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 

 
วันที่ 25/5/61   ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า  
     ของกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายบ้านพร้าว  
      อ้าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง   
     จ้านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ผลการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างการก่อสร้าง 

ผจจ.35 และเจ้าหน้าที่ ประชุม/วางแผนการท้างาน 
ร่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้า้ 

 
เจ้าหน้าที่ สจจ.35 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้้าฯ ร่วมจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้้า และอธิบายหน้าที่ กฎ กติกา ของกลุ่มผู้ใช้น้้า 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และก้าหนดหมุดระดับไว้อ้างอิงงานก่อสร้าง งานขุดเปิดหน้าดิน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานถมดินตามแนวก่อสร้างคูส่งน้้า งานเกรดเกลี่ยดิน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานตรวจสอบระดับดินถม เจ้าของที่ดินร่วมชี้แนวเขต และก้าหนดต้าแหน่งอาคารประกอบ 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานทดสอบความแน่นของดินในสนาม 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานขุดคูส่งน้้า งานตรวจสอบระดับดินขุดท้องคูส่งน้า้ และงานตั้งแบบดาดคอนกรีต  



  หัวข้อที่ 2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานดาดคอนกรีตคูส่งน้้า ทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

ตรวจสอบขนาดอาคารประกอบ งานบ่มคอนกรีต 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

ตรวจสอบขนาดคูส่งน้้า งานแต่งดิน Slope คันค/ูทางล้าเลียง 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

งานแต่งผิวทางล้าเลียง งานปลูกหญ้าและติดตั้งบานเหล็กอาคารประกอบ 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ร้อยละของผลงานเทียบกับแผน 

แผนงานก่อสร้าง % 

ผลงานก่อสร้าง% 

แผนการเบิกจ่าย% 

ผลการเบิกจ่าย% 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การแก้ไขแบบก่อสร้าง 

งานจัดระบบน้้า โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี  (ต้าบลควนโนรี) ระยะที่1 
ไม่ได้ด้าเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากแนวคูส่งน้้าที่ก่อสร้างจริงในสนาม 
ตรง/ใกล้เคียง ตามแนวคูส่งน้้าในแบบก่อสร้าง 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ภาพเปรียบเทียบ 
แนวก่อสร้างคูส่งน้้าตามแบบ  
กับแนวคูส่งน้้าจริงในสนาม 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การบริหารสัญญางานจ้าง 

สจจ.35 ได้มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อควบคุมหรือ
ด้าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามข้อก้าหนดใน
สัญญา และรักษาสิทธิประโยชน์ของทาง
ราชการ  

 



  หัวข้อที่ 2 ผลส าเร็จของงาน 

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ 

รายงานผลงานก่อสร้าง และอัพเดทรูปภาพตามความก้าวหน้าของงาน 



  หัวข้อที่ 2 ผลส าเร็จของงาน 

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ 

รายงานผลการการด้าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ให้ สจด. และ สชป.17 ทุกวันจันทร ์



  หัวข้อที่ 2 ผลส าเร็จของงาน 

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ทุกวันที่ 5 ของเดือน 



  หัวข้อที่ 2 ผลส าเร็จของงาน 

การรายงานผลงานและผลเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ 

รายงานผลด้าเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ให้กับ ชป.ปัตตานี และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การเปรียบเทียบปริมาณงานตามประมาณการและรูปแบบรายการสัญญา 

ที ่ รายการ 
ปริมาณงาน 

หมายเหตุ 
  

ตามประมาณการ/สัญญา ตามก่อสร้างจริง 

    ความยาว หน่วย ปริมาณ หน่วย ความยาว หน่วย ปริมาณ หน่วย 
1 ก่อสร้างคูน้้าและอาคารประกอบ                   

1.1 งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร 3,300 ม. 6,484 ลบ.ม.       3,400  ม. 6,681 ลบ.ม.   

1.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% 3,300 ม. 17,851 ลบ.ม.       3,400  ม. 19,941 ลบ.ม.   

1.3 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร 3,300 ม. 3,218 ลบ.ม.       3,400  ม. 3,315 ลบ.ม.   
2 งานคอนกรีตดาด 3,300 ม. 462 ลบ.ม.       3,400  ม. 476 ลบ.ม.   
3 งานอาคารประกอบ     103 แห่ง     103 แห่ง   
4 งานปลูกหญ้า     1,320 ตร.ม.     1,340 ตร.ม.   



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

งานคูดาดคอนกรีต ทางล้าเลียงและอาคารแผ่นพื้นทางข้าม  



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

งานอาคารประกอบ 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การทดสอบการส่งน้้า 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ สจจ.35 ท้าการ
ทดสอบการส่ ง น้้ า ร่ ว มกั บ
เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ใ ช้ น้้ า  แ ล ะ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลการทดสอบ  
ผู้เข้าร่วมทดสอบการส่งน้้า 
มีความพึงพอใจ (ประเมินผล
จากแบบสอบถาม) 
 
 
 
 
 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การทดสอบการส่งน้้า 

1 2 

แบบส้ารวจความ
พึงพอใจในการ

ทดสอบการส่งน้้า 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การทดสอบการส่งน้้า 

3 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมทดสอบการส่งน้้า
โดยการท้าแบบส้ารวจ จ้านวน 64 คน    
 

4 



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

การจัดท้ารายงานปิดงาน  

- สรุปรายละเอียดผล/รูปการก่อสร้าง 
- จัดท้ารายงานค้านวณช้าระค่าใช้จ่าย

ในการจัดระบบน้้า 
- จัดท้าแผนผังการจัดระบบน้้าเพ่ือ

เกษตรกรรม  



  หัวข้อที ่2 ผลส าเร็จของงาน 

ก้าหนดการถ่ายโอนภารกิจภายในเดือนกันยายน 2561 



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  
 สจจ.35 ได้ประชุมกับเกษตรกรในเขตพื้นที่
ด้าเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้้าฯ โครงการส่งน้้า
บ้ารุงรักษาปัตตานี เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าแต่ละสายคู โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย 
 ผลการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า ท้าให้ได้หัวหน้า 
และรองหั วหน้ า  ของแต่ ละสายคู  พร้อมทั้ งจัดตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้า กลุ่มพื้นฐาน งานจัดระบบน้้าฯ   
  



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้  (กลุ่มพ้ืนฐาน)  
งานจัดระบบน้้าฯ  ต้าบลควนโนรี ระยะที่ 1 



  หัวข้อที ่3 การบริหารจดัการน า้ 

     ในช่วงฤดูการเพาะปลูก โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี มี
การส่งน้้าอยู่ในคลองส่งตลอดเวลา ท้าให้คูส่งน้้าสามารถรับน้้าและส่งไป
ยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก 
 
 ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการส่งน้้า 
  - ความยาวของคูส่งน้้าแต่ละสายคใูนพื้นที่โครงการ มีความยาวที่    
เหมาะสม ไม่เกิน 1,500 เมตร 
 - จ้านวนท่อส่งน้้าเข้าแปลงนามีจ้านวนเหมาะสมต่อพื้นที่การเกษตร 

ดังนั้นในเขตพื้นที่งานจัดระบบน้า้ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี 

(ต้าบลควนโนรี) ระยะที่ 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอที่จะส่งน้้าเข้าคูส่งน้้าและ 

กระจายน้้าสู่แปลงนาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

คูส่งน้้า 18.5R และ 18.5R-1 



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

รอบเวรแต่ละหนว่ยหมุนเวยีนยอ่ย คูสาย 18.5R , 18.5R-1

หนว่ย
หมุนเวยีน

ยอ่ยท่ี
แปลงเลขท่ี

   พื นที่   
(ไร่)

รวมพื นท่ี
(ไร่)

51 2.31
54 3.09
69 3.07
200 2.31
201 3.39
202 2.49
203 15.09
106 9.19
107 2.93
108 3.14
192 4.37
196 4.36
197 4.06
198 4.76
199 4.41
55 3.67
56 4.22
57 4.23
58 2.52
59 2.46
60 7.71
61 11.39
62 4.10
63 9.93
64 1.82
65 2.03
66 2.91
67 2.16

2 53.06 อ. 8.00 น.  -  พ.8.00 น.

4 59.14 พฤ. 8.00 น.  -  ศ. 8.00 น.

ชว่งวนั - เวลาทีได้ใชน้ ้า

3 37.2148 พ. 8.00 น.  -  พฤ. 8.00 น.

หนว่ย
หมุนเวยีน

ยอ่ยท่ี
แปลงเลขท่ี

   พื นท่ี   
(ไร่)

รวมพื นท่ี
(ไร่)

116 2.00
117 1.67
118 1.81
119 2.98
120 2.65
121 1.68
122 1.83
123 2.24
124 2.45
125 2.59
127 5.03
128 2.14
129 2.44
130 10.43
131 3.39
132 2.59
133 5.03
134 2.14
189 2.44
190 10.43
189 2.59
190 5.03
191 2.14
47 2.02
48 2.02
49 2.07
53 1.30
70 1.23
126 2.07
3 2.99
43 2.56
46 2.46
50 2.59

1 77.72 จ. 8.00 น.  -  อ.8.00 น.

2 53.06

ชว่งวนั - เวลาทีได้ใชน้ ้า

อ. 8.00 น.  -  พ.8.00 น.



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

คูส่งน้้า 17.3R และ 17.3R-3 



  หัวข้อที่ 3 การบริหารจดัการน า้ 

หนว่ย
หมุนเวยีน

แปลงเลขท่ี
   พื นท่ี   

(ไร่)
รวมพื นท่ี

(ไร่)
79 2.86
80 5.81
81 2.84
82 7.15
138 6.96
139 4.04
140 2.24
202 5.47
70 1.40
71 1.80
72 4.00
73 7.22
74 7.31
75 3.64
76 2.80
77 10.07
78 2.25
135 2.44
200 3.55
16 7.22
17 7.31
18 3.64
19 2.80
21 2.25
22 2.44
23 3.55
24 2.90
25 4.76
34 0.87
171 3.32
156 3.07
157 8.76

3 86.24 พ. 8.00 น.  -  พฤ. 8.00 น.

2 46.48 อ. 8.00 น.  -  พ. 8.00 น.

ชว่งวนั - เวลาทีได้ใชน้ ้า

1 37.37 จ. 8.00 น.  -  อ.8.00 น.

หนว่ย
หมุนเวยีน

แปลงเลขท่ี
   พื นท่ี   

(ไร่)
รวมพื นที่

(ไร่)
28 2.82
29 3.18
30 4.47
31 3.39
152 6.94
32 8.99
33 3.55
15 6.48
36 4.12
37 6.55
159 12.22
160 2.02
161 6.01
162 3.67
163 2.73
164 2.38
165 2.44
166 5.81
169 5.14
173 4.66
174 4.65
176 6.05
177 4.26
178 4.30
180 0.00
181 0.00
183 0.00

4 83.47 พฤ. 8.00 น.  -  ศ. 8.00 น.

ชว่งวนั - เวลาทีได้ใชน้ ้า

3 86.24 พ. 8.00 น.  -  พฤ. 8.00 น.

หนว่ย
หมุนเวยีน

ยอ่ยท่ี
แปลงเลขท่ี

   พื นที่   
(ไร่)

รวมพื นที่
(ไร่)

6 2.99
7 8.15
9 5.26
10 3.02
11 2.78
12 6.41
13 4.15
14 7.48
98 3.77
99 5.70
103 8.49
104 4.31
105 3.26
185 3.12
186 4.43
187 3.61
188 3.65

80.585 ศ. 8.00 น.  -  ส. 8.00 น.

ชว่งวนั - เวลาทีได้ใชน้ ้า



  หัวข้อที ่3 การบริหารจดัการน า้ 

นายธรรมนูญ  บ้ารุงเพชร  จน.คบ.ปัตตาน ี
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและ
การบริหารจัดการน้้าชลประทาน และการมีส่วนร่วมในการดูแล
บ้ารุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
สจจ.35 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 
ณ. อาคารเอนกประสงค์ สจจ.35    
โดยมีเกษตรเข้าร่วม 30 คน 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

คุณดวงเนตร  ชูผล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช้านาญการ  
จากส้านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “การจัดท้าบัญชีครัวเรือน” 

คุณสากีน๊ะ  ดาหวี ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการ   
จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ 
“เทคนิคการปลูกข้าวและการก้าจัดศัตรูพืช” 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

การจัดตัง้กลุ่มผู้ใช้น า้ร่วมกับฝ่ายส่งน า้/มีกตกิากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม 

ปริมาณงานตามงานก่อสร้างจริง 

แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

 แสดงความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกข้าว 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกพล สุวรรณรัตน์ สน.๓๕ จด. เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมส้านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี  

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกพล สุวรรณรัตน์ สน.๓๕ จด. เข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดจ้าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร และจัดนิทรรศการภายในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรมของดี
เมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจ้าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลังกาสุ
กะช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 
ผจจ.35 มอบหมายให้ นายอุสมาน ปุต๊ะ นายช่างชลประทาน 
เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมยัง่ยืนกับองคก์ารบริหารส่วน
ต้าบลควนโนรี 

วันที่ 23 พฤศภาคม 2561 
ผจจ.35  มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35จด. 
เข้าร่วมประชุม กับ ศอ.บต. เรื่องการบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ้



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

เจ้าหน้าที่ สจจ.35 เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน อ้าเภอโคกโพธิ์ 

ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย  พูลนวล วศ.๓๕ จด.             

ประชุมร่วมกับอ้าเภอโคกโพธิ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด                    

งานจัดระบบน้้าฯ ต้าบลควนโนรี ระยะที่ ๑ 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

ก่อนก่อสร้าง ได้มีการจัดประชุมเวทีประชาคม โดย
เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันกับทุกภาค
ส่วน เพื่อให้ประชาชน และเอกชน ได้เข้าใจในขั้นตอน
การท้างาน และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่าง
ประชาชนกับราชการ 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

ระหว่างก่อสร้าง จัดประชุมการมีส่วนร่วม ชี้แจง
ผลด้าเนินงาน จัดตั้งคณะกรรมจัดระบบน้้าชุมชน 
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า และให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ความพึงพอใจในการท้างาน และจัด
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกร โดยให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนให้เกษตรกรน้าผลผลิตมาวาง
จ้าหน่ายในตลาดประชารัฐ 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

หลังก่อสร้าง ให้ประชาชน ส่วน ราชการ และ
ภาคเอกชน ได้ร่วมทดสอบการส่งน า้ ประเมิน
ประสิทธิภาพการส่งน า้ และผลงานก่อสร้าง 
ก่อนท่ี อปท.จะรับมอบภารกิจไปบริหารจดัการน า้  
และดูแลบ ารุงรักษาร่วมกับเกษตรกร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ต่อไป 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

รายงานแผนและผลการถ่ายโอนงานก่อสร้างคันคูน้้าให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ 

ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  กรมชลประทาน 

  

ที ่ ชื่อโครงการ 
ที่ต้ัง พ้ืนที่ได้รับ ปีที ่ แผนการถ่ายโอน 

ผลการถ่าย
โอน 

หมายเหตุ 

หมู่
ที ่

ต้าบล  อ้าเภอ จังหวัด 
ประโยชน์ 

(ไร่) 
ก่อ

สร้างสร็จ 
เดือน/ปี 

อปท.ที่รับ
โอน 

ระบุ วัน/
เดือน/ปี 

ปัญหา/อุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     

                      

1 
งานจัดระบบน้้า  
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตาน ี 4,5 ควนโนร ี โคกโพธิ์ 

ปัตตานี 
600 2561 กันยายน 

อบต. 
ควนโนร ี - 

อยู่ระหว่างการด้าเนินการ
ก่อสร้าง 

  
(ต้าบลควนโนรี) ระยะที่ 1 

            ๒๕๖๑     
และคูส่งน้้าบางสาย ได้ท้า

การทดสอบ 
                    การส่งน้้าไปแล้ว 

                      



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่  11 พฤษภาคม 2561  
นายสมบูรณ์  ยอดขาว ผจจ.35 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ
อื่นๆ ประชาชน และจิตอาสา ต้าบลควนโนรี ท้ากิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณลาดคันคูส่งน้้าสาย 18.5R      
งานจัดระบบน้้าฯ (ต้าบลควนโนรี) ระยะที่ ๑ ณ บ้านหนองครก หมู่ที่ 4 
ต้าบลควนโนรี อ้าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

วันที่  
ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย  พูลนวล วศ.35จด. 
เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบน้้าดื่มในการฝึกอบรม ชรบ.ต้าบลควนโนรี  



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่ 24 เมษายน 2561 
นายสมบูรณ์  ยอดขาว ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35จด. 
เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
อบต.ควนโนรีคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจ้าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 
ผจจ.35 มอบหมายให้  นายเอกชัย  พลูนวล วศ.35จด 
เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบน้้าดื่มให้กับกลุ่มแม่บ้าน ต้าบลควนโนร ี



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  
ผจจ.35 ได้เชิญผู้น้าชุมชน พี่น้องมุสลิม ต้าบลควนโนรี และพ่ีน้องมุสลิมที่อย่
ใกล้กับท่ีตั้งส้านักงาน ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร  
ละศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอน ณ ที่ท้าการ สจจ.35 
  

วันที่ 18 พฤษภาคม  2561 
นายสมบูรณ์  ยอดขาว ผจจ.35 มอบหมายให้ นายเอกชัย  พูลนวล วศ.35จด. 
เป็นตัวแทน สจจ.35 มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด และผู้น้าชุมชน ในพื้นที่
ต้าบลควนโนรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม ระหว่างวันที่ 
15 พ.ค. – 17 มิถุนายน 2561  



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

การจัดตัง้กลุ่มผู้ใช้น า้ร่วมกับฝ่ายส่งน า้/มีกตกิากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม 

การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรก่อนและหลัง
โครงการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่ด้าเนินการก่อสร้างในปี 
2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการ
ก่อสร้างงานจัดจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมก่อนและหลังโครงการ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งปลายปิดและเปิด    
        ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ยก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แบบมี ร ะ บบ 
(Systematic Sampling) ขณะท้าการเก็บข้อมูลผลงาน
ความก้าวหน้า งานจัดระบบน้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ปัตตานี (ต้าบลควนโนรี) ระยะที่ 1 ได้ร้อยละ 87.98 ( ช่วงวันที่ 
16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2561) 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

การจัดตัง้กลุ่มผู้ใช้น า้ร่วมกับฝ่ายส่งน า้/มีกตกิากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม 

ประเด น 
ก่อนโครงการ 
(26 ราย) 

ในพื้นที่ท้าการเกษตร ระดับทัศนคติ การแปลค ามหมาย 

กระบ นการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
1)  ั้นตอน/ระเบียบวิธีการ ในการ อรับบริการ มีความเหมาะสม ชัดเจน  
    ไม่ยุ่งยาก 

 .    มากที่สุด 

2) ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม  ให้บริการได้ตาม ั้นตอน 
  และระยะเวลาที่ประกา ไว ้

 .    มากท่ีสุด 

ค ามสะด กสบาย/ สิ่งอ้าน ยค ามสะด ก 
1) การประชาสัมพันธ์บอกจุดให้บริการที่ชัดเจนและเ ้าใจง่าย  .    มาก 
2) การจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังรอรับบริการ ห้องน้้าสะอาด  
    มีที่จอดรถ เป็นต้น อย่างเพียงพอ และมีป ายบอกทางส้านักงานชัดเจน 

 .    มาก 

 ) เจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม  .   มากที่สุด 

ระยะเ ลาการให้บริการ 
1) ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมสามารถให้บริการแต่ละ   
 ครั้งได้รวดเร ว 

3.    มาก 

2) การให้บริการตามล้าดับทุกครั้ง  .    มาก 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
1) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างด ี  .    มาก 
2) เจ้าหน้าท่ีมีความสุ าพ (การพูดจา/มารยาท/การแต่งการเรียบร้อย) และมีความ
เป็นมิตร  

 .    มากที่สุด 

3) เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น เต มใจให้บริการ   .    มาก 
4) เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ค้าแนะน้าในการให้บริการ ตอบ ้อซักถาม โดยให้ ้อมูล 
  ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ  .    มาก 

5) การให้ความช่วยเหลือ องเจ้าหน้าท่ี เช่น ติดตามเรื่องที่เ ้ารับบริการ เป็นต้น  .    มาก 
 ) มีการให้การบริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกป ิบัต ิ  .   มาก 
ค ามคลอบคลุมและทั่ ถึงของการให้บริการ 
1) การให้บริการในงานส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม     
อย่างครอบคลุม ท่ัวถึง 

4.30  มากที่สุด 

2) เจ้าหน้าท่ีให้บริการได้ครอบคลุมตั้งแต่ ั้นตอนแรกจนถึง ั้นตอนสุดท้ายครบถ้วน
และทั่วถึง 

 .    มาก 

ค ามพึงพอใจด้านอื่น  ที่เกี่ย ข้องกับการด้าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน 
1) การจัดฝ กอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิ าพการบริหารจัดการ
น้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการ องท่าน   

4.    มากที่สุด 

2) ความรู้ที่ได้รับจากการฝ กอบรม ช่วยเพิ่มประสิทธิ าพให้การบริการจัดการน้้า
ด้วยตนเอง/รักษาสิ่งสาธาร ูปโ คพื้น านท่ีรั สร้างให ้เช่น ถนน คู คลอง/ ในการ
ท้าเกษตรกรรม  ล  

4.    มากที่สุด 

 

หมายเหตุ : การแปลความหมาย 
คะแนน 1.00-1.80 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนน 1.81-2.60 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วย 
คะแนน 2.61-3.40 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เฉย  
คะแนน 3.41-4.20 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วย 
คะแนน 4.21-5.00 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วยอย่างยิ่ง 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส้านักงานจัดรูปที่ดินและจดัระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕  

ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.4 –4.2 
รู้สึกเห็นด้วย 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

การจัดตัง้กลุ่มผู้ใช้น า้ร่วมกับฝ่ายส่งน า้/มีกตกิากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม 

ประเด น 
ก่อนโครงการ 
(26 ราย) 

ในพื้นที่ท้าการเกษตร ระดับทัศนคติ การแปลค ามหมาย 

1) ท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเ ้าร่วมโครงการโครงการจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม  .1   เห นด้วย 

2) การช้ีแจงงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เจ้า อง
ที่ดิน มีความเหมาะสม และชัดเจน 3.    เห นด้วย 

3) มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์  ้อมูล ่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการอย่างเพียงพอ 3. 7  เห นด้วย 
4) การสอบถามความสมัครใจและการจัดท้าบันทึกยินยอมเพื่อเ ้าร่วม
โครงการ มีความเหมาสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก 3.    เห นด้วย 

5) ท่านรับรู้ ้อมูล องผลประโยชน ์องงานก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเ ้าร่วม
โครงการ  .    เห นด้วย 

6) ท่านรับรู้ ้อมูลการเสียพื้นท่ีและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจ
เ ้าร่วมโครงการ  .    เห นด้วย 

7) ท่านมีความจ้าเป็นต้องมคีูส่งน้้าถึงแปลงเกษตร  .    เห นด้วยอย่างยิ่ง 

8) ท่านมีความจ้าเป็นต้องมีคูระบายน้้าออกจากแปลงเกษตร  .    เห นด้วยอย่างยิ่ง 

9) ท่านมีความจ้าเป็นต้องมถีนน ทางล้าเลียงเ ้าออกในแปลงเกษตร  .    เห นด้วยอย่างยิ่ง 

10) พื้นที่ท้าการเกษตร องท่านมีการใช้น้้าเพียงพอในการท้าการเกษตร 3.    เฉย  

  ) ท่านคิดว่ามีความจ้าเป็นที่ต้องมีกลุ่มบริหารจัดการน้้า  .   เห นด้วย 

  ) ก่อนด้าเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม ท่าน
คิดว่าชุมชน/พื้นที่ องท่านมีความสามัคคีในการใช้น้้าท้าการเกษตร 3.   เฉย  

 

หมายเหตุ : การแปลความหมาย 
คะแนน 1.00-1.80 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนน 1.81-2.60 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วย 
คะแนน 2.61-3.40 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เฉย  
คะแนน 3.41-4.20 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วย 
คะแนน 4.21-5.00 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วยอย่างยิ่ง 

ทัศนคติต่อการก่อสร้างก่อนและหลังด้าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.4– 4.2 
รู้สึกเห็นด้วย 



  หัวข้อที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

ประเด น 
หลังโครงการ 
(26 ราย) 

ในพื้นที่ท้าการเกษตร ระดับทัศนคติ 
การแปล

ค ามหมาย 
1) การชี้แจงแบบ แนวก่อสร้าง และท้าความตกลงก้าหนดแปลงท่ีดินใหม่ เพื่อ อ
ความเห นชอบจากเจ้า องที่ดิน มีความเหมาะสม และชัดเจน  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

2) การด้าเนินการเก บรวบรวมเอกสารหลัก านจากเจ้า องที่ดิน มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และไม่ยุ่งยาก  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

3) ระยะเวลาที่ใช้ในการด้าเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสมและรวดเร ว  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

4) ความพึงพอใจต่อ าพรวมผลงานการก่อสร้าง  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

5) ความพึงพอใจต่อการสร้างถนนเ ้าสู่แปลงท้าการเกษตร  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

 ) เจ้าหน้าท่ีโครงการมีความเอาใจใส่ต่อการป ิบัติหน้าที่และมีความสม่้าเสมอใน
การออกตรวจเยี่ยมพื้นท่ีโครงการ  .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

 ) กิจกรรมที่ทางส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม จัดส่งเสริม
การมีส่วนร่วม องเกษตรกร ในเ ตโครงการ   .     เห นด้วยอย่างยิ่ง 

 

หมายเหตุ : การแปลความหมาย 
คะแนน 1.00-1.80 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนน 1.81-2.60 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก ไม่เห นด้วย 
คะแนน 2.61-3.40 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เฉย  
คะแนน 3.41-4.20 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วย 
คะแนน 4.21-5.00 เท่ากับ มีความคิดเห น มุมมอง รู้สึก เห นด้วยอย่างยิ่ง 

ทัศนคติต่อการก่อสร้างหลังมีโครงการ 

ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 4.2-5.0 
รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่ง 



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
สจจ.35 เชิญวิทยากรจากส้านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ปัตตานี  ให้ความรู้ เรื่อง การท้าบัญชี
ครัวเรือนและการท้าบัญชีฟาร์ม กับเกษตรกรใน
พื้นที่ด้าเนินการก่อสร้างไว้ 



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

เจ้าหน้าที่สจจ.35 เยี่ยมชมการท้าเกษตร
ผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ด้าเนินการ  และ
ประชาสัมพันธ์งานจัดระบบน้้า ตลอดจนดูแล
บ้ารุงรักษาคูส่งน้้า เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด  



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

 โครงการปฏิบัติ การจัดระบบน า้ เ พ่ื อ
เกษตรกรรมท่ี 17  ได้เข้าไปด าเนินการก่อสร้างงาน
จัดระบบน า้  บ้านกูแบซีรา พร้อมกันนีไ้ด้ร่วมสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพการเกษตรและส่งเสริมรายได้ให้แก่
ราษฎร ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องในการวาง
แผนการสง่เสริมการเพ่ิมผลผลิตโดยเฉพาะข้าว  ส่งเสริม
การปลกูไม้ผลพันธุ์ดี ส่งเสริมการปลกูผกัปลอดสารพิษ    
เกษตรผสมผสาน และการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
ด้านการประมง มีการพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ และ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ ส าหรับงาน
ด้านปศุสัตว์ มีการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์โค  เลีย้งแพะ 
และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
ร่วมการจัดตัง้กลุ่มอาชีพสตรีท่ีด าเนินการอยู่แล้วใน
ท้องถ่ินให้มีคณุภาพและมีรายได้ท่ีสงูขึน้  

เจ้าหน้าที่สจจ.35 เย่ียมชมกลุ่มอาชีพต่างๆใน
เขตพื้นที่ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 



  หัวข้อที่ 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

สจจ.35  เป็นส่วนหนึ่งในคณะท้างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส้าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดและระดับ
อ้าเภอ พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและบูรณาการ
แผนงาน ตลอดจนรายงานผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



  หัวข้อที ่5 ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

 งานจัดระบบน้้า โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี (ต้าบลควนโนรี) ระยะที่ 1 อยู่ใน
พื้นที่ซึ่งประชาชน มีความแตกต่างทางด้านภาษา  ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความ
รุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท้างานจึงมีปัญหา และอุปสรรคขึ้นมาบ้าง 
ดังนี้ 
 1. การสื่อสาร ในพื้นที่ใช้ภาษายาวีเป็นส่วนใหญ่  ท้าให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ติดต่อ
ประสานงาน และบางครั้งอาจก่อให้เกิดความความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลให้มีความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน   
 2.การเดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่/ติดต่อประสานงาน/พบปะประชาชน/ตรวจงานก่อสร้าง 
และท้า กิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ อาจจะมีความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัย เนื่องจากอาจจะเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ขึ้นได้ ระหว่างการเดินทาง และขณะ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 3. ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีหวาดระแวงต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   จึงเกิดอุปสรรคในการเข้าพ้ืนที่ และท้าความเข้าใจกับประชาชน 



  หัวข้อที ่5 ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ  การท้างานในพื้นที่ ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ และ

ความเข้าใจ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 

ก่อนก่อสร้าง ระหว่าง และหลังก่อสร้าง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

ทุกภาคส่วน ร่วมกันส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด

ความตระหนัก มีความเข้าใจ ยอมรับ ในความต่างทางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  

และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีจิตอาสาตลอดการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อท้าให้ประชาชนรู้สึกถึงความ

ตั้งใจของหน่วยงานที่จะเข้ามาพัฒนาและแก้ไขให้พื้นที่ ให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และมีคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง  



  เหตุผลทีเ่ลือกโครงการเข้าประกวด 

 เนื่องด้วย พื้นที่ต้าบลควนโนรี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรที่ผสมผสาน การท้านา ปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม
น้้ามัน ท้าสวน ปลูกพืชผักต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์  และยังมีการ
รวมกลุ่มท้านาแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในพื้นที่มีทั้งชาวไทยพุทธ 
และชาวไทยมุสลิม ท้าให้มีความแตกต่างทางด้านศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม หลังจากที่ สจจ.35 ได้เข้าไปด้าเนินการประชุม ท้ากิจกรรม
ต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังก่อสร้าง ระบบส่งน้้าต้าบลควนโนรี 
ระยะที่1 ท้าให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความผูกพัน ใกล้ชิด เข้าใจกันมาก
ขึ้น ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม เป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันท้า
กิจกรรมด้วยดมีาตลอด 
  
 



จบการน าเสนอ  
ขอบคุณครับ 


