
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

สภาพทั่วไป

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดําเนินโครงการ

ลักษณะโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

บทที่ 1
ข้อมูล

โครงการ

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ พิกัด 47QMA 742-488 ระวาง 4746II (แผนที่1:50,00) ครอบคลุมพื้นที่ 4,089 ไร่ เริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่อโครงการอ่างเก็บน้ํา
โป่งจ้อ (ระยะที่1) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

- สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ดอน (Roll Area) พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูก
สวนลําไย มะม่วง และพืชล้มลุก (เอกสารอ้างอิง : องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ, 2560)

- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.9°C ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปี 69.90 มม. 
- แหล่งน้ํา – แหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ สระ หนองน้ํา

 –แหล่งน้ําชลประทาน ได้แก่ อ่างเก็บน้ําโป่งจ้อเป็นอ่างฯในโครงการ
พระราชดําริ สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดําริ
ให้ กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่อําเภอดอยหล่อ และอําเภอ
จอมทองได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน ฤดูแล้ง และการอุปโภค-บริโภค

                   
   สภาพทั่วไป

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แพร่กระจายน้ํา

2.เพื่อการบริหารจัดการ
วางแผนส่งน้ําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต (หลักการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

                   พื้นที่งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดนิและจัดระบบน้ํา
                 เพื่อเกษตรกรรมที่1

    พื้นที่ดําเนินโครงการ งาน
จัดระบบน้ําโครงการอ่างเก็บน้ํา
โป่งจ้อ (ระยะที่ 4) ครอบคลุม
พื้นที่ตําบลดอยหล่อ จํานวน
ทั้งสิ้น 1,100 ไร่ 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

                    แผนผงัการจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ํา

                   เพื่อเกษตรกรรมที่1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

1.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
แพร่กระจายน้ํา

2.สามารถบริหารจัดการน้ํา
วางแผนส่งน้ําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ก่อนก่อสร้าง

ระหว่างก่อสร้าง

หลังก่อสร้าง

บทที่ 2
ผลสําเร็จ
ของงาน

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผนงาน แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 แผนการจัดซื้อ ประจําปีงบประมาณ 2561  ( ����) ดําเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
หน่วยงาน  สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 1  (     ) ดําเนินการโดยกองพัสดุ

กิจกรรม  การจัดการน้ําชลประทาน สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งเงิน
รหัสบัญชี รหัสกิจกรรมหลัก

ลํา ประเภทจัดหา วงเงินที่ กําหนด จัดซื้อ ผู้อนุมัติ

ดับ (ซื้อ/จ้าง/เช่า) รายการ จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องการใช้ จัดจ้าง สั่งซื้อ ประกาศ/อนุมัติ ทําสัญญาหรือ หมายเหตุ

ที่ จํานวน หน่วย โดยประมาณ พัสดุ โดยวิธี สั่งจ้าง รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อตกลง

แผน 1 ซื้อ ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ

1 ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ รวม 8,191,956.00 

2 ประตูน้ําชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ 14.00 ชุด 311,045.00 

3 AIR VALVE ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชนิดลูกลอยคู่) 14.00 ชุด 172,466.00 

8,675,467.00 

แผน 2 ซื้อ ทรายถม จํานวน 1 รายการ

4 ทรายถม 5,120.00 ลบ.ม. 2,685,696.00 ธ.ค.60 - มิ.ย.61 e - bidding ผจจ.1 ก.ย.60 ก.ย.60 - ต.ค.60

2,685,696.00 

แผน 3 ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จํานวน 4 รายการ

5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 392.00 ถุง 50,486.00 

6 หินย่อยเบอร์ 3/4" 44.00 ลบ.ม. 17,153.00 

7 ทรายหยาบ 40.00 ลบ.ม. 24,009.00 

8 ทรายละเอียด 12.00 ลบ.ม. 8,831.00 

100,479.00 

แผน 4 ซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ จํานวน 3 รายการ

9 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม่ใส ขนาด 1" x 2" ยาว 4.00 ม. 710.00 ท่อน 108,325.00 

10 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม่ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 ม. 239.00 ท่อน 63,165.00 

11 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม่ใส ขนาด 1"x 6 " ยาว 4.00 ม. 308.00 ท่อน 47,022.00 

218,512.00 

งานจัดระบบน้ําโครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) 
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอนการจัดซื้อ (ประมาณ)

ธ.ค.60 - มิ.ย.61 e - bidding ก.ย.60 ก.ย.60 - ต.ค.60

ก.พ.61 - ก.ค.61 เฉพาะเจาะจง ผจจ.1 ม.ค.61 ม.ค.61

ปริมาณ

เฉพาะเจาะจง ผจจ.1 ม.ค.61

ผจจ.1

ม.ค.61ก.พ.61 - ก.ค.61

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผนงาน แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 แผนการจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  ( ����) ดําเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
หน่วยงาน  สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 1  (     ) ดําเนินการโดยกองพัสดุ

กิจกรรม  การจัดการน้ําชลประทาน สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
งานจัดระบบน้ําโครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งเงิน
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสบัญชี รหัสกิจกรรมหลัก

ลํา ประเภทจัดหา วงเงินที่ กําหนด จัดซื้อ ผู้อนุมัติ
ดับ ซื้อ/จ้าง/เช่า รายการ จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องการใช้ จัดจ้าง สั่งซื้อ ประกาศ/อนุมัติ ทําสัญญาหรือ หมายเหตุ
ที่ จํานวน หน่วย โดยประมาณ พัสดุ โดยวิธี สั่งจ้าง รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อตกลง

จ้าง แผนการจัดจ้าง

ค่าจ้างชั่วคราว รวม 2,990,000.00 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ผจจ.1 - - 

รวม 2,990,000.00 

ปริมาณ
ขั้นตอนการจัดซื้อ (ประมาณ)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อเสนอโครงการวางท่อส่งน้ําตามที่
เกษตรกรร้องขอ 

สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่1

 - ดําเนินการสํารวจความเป็นไปได้ และความเหมาะสม 
ประโยชน์ที!ชมุชนจะได้รับ

- ออกแบบเสนอประกาศเขตจดัระบบนํ (า ม.18 วรรค 2 และม.32

-ประชุมเจ้าของที!ดินในเขตพื (นที!โครงการเพื!อสอบถามความ
สมคัรใจและให้คํายินยอม ม. 37

- ประกาศเป็นเขตการจดัระบบนํ (าเพื!อเกษตรกรรม (หลงัจากได้
มีประกาศเขตการจดัระบบนํ (าเพื!อเกษตรกรรม ตามม.23 และม. 
29)

- ดําเนินการเข้าพื (นที!เพื!อทําการจดัสร้างระบบชลประทาน ม. 24

สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ออกประกาศเป็นเขต
จดัระบบนํ (าเพื!อเกษตรกรรม 
(มาตรา 23 และมาตรา 29)

(อยูใ่นชว่งระยะเวลา
ดําเนินการ)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

 ประกาศเป็นเขตการจดัระบบนํ� าเพื�อเกษตรกรรม (หลงัจากไดม้ีประกาศเขตการจดัระบบ
นํ�าเพื�อเกษตรกรรม ตามม.23 และม. 29)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ดํ า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลาง วา่ดว้ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการ
ชาํระค่าใชจ้่ายในการจดัระบบนํ� าเพื�อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ ทั้งหมด 10,869,484.41 บาท
อัตราค่าก่อสร้างฯ ร้อยละ 10 เท่ากับ                              988.13 บาท/ไร่
(เงื่อนไขของกรมธนรักษ์ และ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.2558) 
อัตราค่าก่อสร้างฯ ลดลงเป็น                                         250,757.61 บาท 
เท่ากับ         227.96 บาท/ไร่ 
แปลงฯ ที่ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ จํานวน 14 แปลง     113.127 ไร่ 
แปลงฯ ที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ จํานวน 125 แปลง      986.874 ไร่ 
สรุป เกษตรกรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานจัดระบบน้ําฯ จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานจัดระบบน้ําคิดเป็นไร่ละ 227.96 บาท

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

11.นายทิม มานะตา
          ที่ปรึกษา

12.ว่าที่ร.ต.สุรพงษ์กาบวัง
       นายกอบต.ดอยหล่อ

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ําชุมชน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ําชุมชน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การยินยอมให้ใช้ที่ดิน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

บทที่ ๓ ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน
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สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผน/ผลการมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผน/ผลการมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลปราน

ขั�นตอนที� 1 ดาํเนินการประชุมร่วมกบัภาคีเครือข่ายก่อนการก่อสร้าง



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการสํารวจก่อนก่อสร้างฯ และการวางแนวเขตก่อสร้าง



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 3 ดาํเนินการเปิดหนา้ดินวางแนวงานก่อสร้างฯ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 4 การวดัระดบัเพื�อวางท่อส่งนํ�า (ระบบท่อส่งนํ�า)



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

 ขั�นตอนที� 5 การขดุร่องคูส่งนํ�า (ระบบท่อส่งนํ�า) ดว้ยเครื�องจกัร 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 6 การทดสอบทรายถม และการเททรายรองพื�นคูส่งนํ� า (ระบบท่อส่งนํ�า)



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั้นตอนที่ 7 การเททรายรองพื้น การวางท่อส่งน้ํา และการต่อท่อ OUTLET UNIT CONTROL 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั้นตอนที่ 7 การเททรายรองพื้น การวางท่อส่งน้ํา และการต่อท่อ OUTLET UNIT CONTROL 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 8 การเททรายถมหลงัท่อ กลบดิน บดอดัแน่นแนวท่อส่งนํ�า 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 8 การเททรายถมหลงัท่อ กลบดิน บดอดัแน่นแนวท่อส่งนํ�า 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 9 การเตรียมเสาหลกัลาย และการวางเสาหลกัลาย 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 9 การเตรียมเสาหลกัลาย และการวางเสาหลกัลาย 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การกรอกข้อมูล (ต่อ)การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ขั�นตอนที� 10 การทดสอบส่งนํ�า



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ร้อยละของผลงาน และการเบกิจ่ายเทยีบกับแผน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งน้ําสู่พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา 
จึงได้ดําเนินการแก้ไขแบบ งานจัดระบบน้ํา คูส่งน้ําสาย 03-2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 
กม.0 + 040 ถึง กม.0 + 610 เนื่องจาก แนวคูส่งน้ําดังกล่าวผ่านที่อยู่อาศัย และติดกับ
แนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายวิศวกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควร
ดําเนินการขอแก้ไขแบบดังกล่าว โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

การแก้ไขแบบ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ดาํเนินการประชุม หารือ ผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เพื�อหาแนวทางแกไ้ข

การแก้ไขแบบ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ดาํเนินการขออนุมตัิในหลกัการแกไ้ขแบบไปยงัส่วนวศิวกรรมสาํนกังานจดัรูปที�ดินกลาง

การแก้ไขแบบ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การบริหารสัญญา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) เป็นงานดําเนินการ
เองทั้งหมด



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

    เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทําแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

    เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทําแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ผลงานครบถ้วนตามแบบรูป

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดทํารายงานปิดงาน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดคณะกรรมการฯ

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ํา

การบริหารจัดการในระดับคูส่งน้ํา/รอบเวร

การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดกาน้ํา

บทที่ ๓
การ

บริหาร
จัดการน้ํา

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

ร่วมกับฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที 7 โดยแบ่งเป็นออกเป็น กลุ่ม ดังนี้
 

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ที� กลุ่ม ช ื�อ – สกุล ตาํแหน่ง บ้านเลขที�
1 โป่งจ้อ นายทิม แสนปกุ ประธานฯ 22 ม.7 ต.สนัติสขุ 

อ.ดอยหลอ่
2  นายทิม      มานะตา กรรมการ 36/1 ม.7 ต.สนัติ

สขุ อ.ดอยหลอ่
3  นายบญุศรี  สดุแสงตา กรรมการ 27 ม.7 ต.สนัติสขุ 

อ.ดอยหลอ่
4  นายทองสขุ สดุแสงตา กรรมการ 28 ม.7 ต.สนัติสขุ 

อ.ดอยหลอ่
5  นายอทุิศ      เพิ!มบญุมา ปฏิคม 61 ม.7 ต.สนัติสขุ 

อ.ดอยหลอ่
6  นายก๋องแก้ว  เพิ!มบญุมา เหรัญญิก 20 ม.7 ต.สนัติสขุ 

อ.ดอยหลอ่



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ที� กลุ่ม ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง บ้านเลขที�

1 ดอยหลอ่ นายกิฐชฎา   ธรรมสทิธิD ปฏิคม 136 ม.21 ต.ดอยหลอ่ 
อ.ดอยหลอ่

2  นายพรชยั     ตะวนัวงคื ผช.เหรัญญิก 184/1 0.19 ต.ดอยหลอ่ 
อ.ดอยหลอ่

3  วา่ที! รต.สรุพงษ์ กาบวงั ผช.เลขานกุาร 272 ม.22 ต.ดอยหลอ่ 
อ.ดอยหลอ่

4 นายถนอม  สิริปา รองประธานฯ 120 ม.21 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

5  นายผัด      สุกาละ กรรมการ 339 ม.25 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

6  นายคําป้อ   คําจันใจ กรรมการ 503 ม.21 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

7  นายดวงจันทร์ ใจพรหม
มา

กรรมการ 134 ม.21 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ที� กลุ่ม ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง บ้านเลขที�

1 สันติสุข นายเฉลิม   ปันชัย ผช.เหรัญญิก 40 ม.2 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ

2  นายมนเทียร ปันเจิง กรรมการ 52/1 ม.5 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ

3  นายมนตรี    ต๊ะคํา กรรมการ 310/2 ม.6 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ

4  นายปรีชา     ตานุ เลขานุการ 310/1 ม.6 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ

5  นายทองวัน  วงค์คํามูล ผช.เหรัญญิก 73 ม.2 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ที� กลุ่ม ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง บ้านเลขที�

1 ยางคราม นายสุระศักดิ์ อินยะ รองประธานฯ 47/1 ม.8 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ

2  นายอุดม      ตานุ ปฏิคม 20/1 ม.8 ต.สันติสุข
อ.ดอยหล่อ

3  นายทา        อินถา ปฎิคม 64/2 ม.4 ต.ยางคราม 
อ.ดอยหล่อ

4  นายถวิล      ปันมาเรือน ผช.เลขานุการ 120 ม.8 ต.สันติสุข
อ.ดอยหล่อ

5  นายชอน     คําปวน ผช.เหรัญญิก 26 ม.8 ต.สันติสุข 
อ.ดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ที� กลุ่ม ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง บ้านเลขที�

1 กรป.
กลาง

นายทรรศน แสนดวงดี กรรมการ 149 ม.22 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

2  นายจรัญ   ทรเทพ กรรมการ 32 ม.18 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

3  นายสมชาย ยิ้มถนอม กรรมการ 32 ม. 5 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ

4  นายอุเทน   มณัด กรรมการ 53/250 ม.22 ต.ดอยหล่อ   
อ.ดอยหล่อ

5  นายจิต      บุญลา ปฏิคม 53/36 ม.18 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

สรุปได้ว่า  พื้นที่งานมีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะส่งและสามารแพร่กระจายน้ําได้อย่าง
ทั่วถึง และเพียงพอ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การบริหารจัดการน้ําในระดับคูส่งน้ํา/รอบเวร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

 การเปิดท่อส่งน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูก ให้มีการเปิดคราว
ละ 5 ชั่วโมง/ท่อOUTLET และปล่อยจํานวน 15 ท่อ/
ครั้ง 

 การเปิดท่อส่งน้ําให้ดําเนินการในช่วงฤดูกาลทํา
การเกษตร 

 การปิดท่อส่งน้ําให้ดําเนินการในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ เดือน
มิถุนายน ถึงราวเดือนสิงหาคม โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพดินฟ้าอากาศ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การบริหารจัดการน้ําในระดับคูส่งน้ํา/รอบเวร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

รายชื่อสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ําแยกตามท่อส่งน้ํา 03. 04,06,08 และคูแยก 03-
2, 03-4, 03-6, 03-8 ตัวอย่าง ดังนี้



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การจัดอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร

การใช้  Agri-Map วางแผนการปลูกพชืในพืน้ที่

การใช้ประโยชนใ์นดนิมีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการพื้นที่ Zoning

บทที่ 4
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การผลิต

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การประสานแผนงานและบูรณาการการดําเนนิงานกบั
หน่วยงานในกระทรวงฯ

การประสานแผนงานและบูรณาการการ
ดําเนินงานกับหนว่ยงานนอกกระทรวงฯ

การประสานแผนงานและบรูณาการการ
ดําเนินงานใน3 ส่วน (รัฐ เอกชน สังคม) 

การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้าํ

กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับเกษตรกรในพืน้ที่

บทที่ 4
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การผลิต

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การสํารวจความพึงพอใจ

บัญชีฟาร์ม

เกษตรผสมผสาน

แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจัยการผลิต

การเสนอโครงการให้กับ S/C

บทที่ 4
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การผลิต

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การอบรมหลกัสูตร การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในระดบัแปลงเกษตร นโยบายดา้น
การเกษตร การลดตน้ทุน การเพิ�มผลผลิตทางการเกษตร วทิยากร : สาํนกังานเกษตรอาํเภอ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การอบรมหลกัสูตร การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในระดบัแปลงเกษตร การทาํระบบเกษตร
ยั�งยนื และการจดัการผลผลิตที�มีคุณภาพ วทิยากร : สาํนกังานเกษตรอาํเภอดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การอบรมหลกัสูตร การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในระดบัแปลงเกษตร การปลูกพืชและ
เลี�ยงสตัวเ์ศรษฐกิจในศูนยเ์รียนรู้



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การอบรม ศึกษาดูงานเกี�ยวกบัการเพิ�มประสิทธิภาพทางการเกษตร ณ ศูนยศ์ึกษาการพฒันา
หว้ยฮ่องไคร้อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมทรัพยากรน้ํา กรมพลังงาน สํานักงาน กรป.กลาง และผู้นําชุมชน เข้าร่วมพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ําชลประทานในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 กรมวิชาการเกษตร ร่วมพัฒนาการเกษตรตามแนว
เกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา 



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาด้านการอบรมผลิตสินค้าเกษตรกรรม 
และการจัดทําบัญชีครัวเรือนในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การเกษตรในระดับต่างๆ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

       การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การเพาะปลูก “ลําไย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

       การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูก “ลําไย” ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่งานจัดระบบน้ํา

 ความเหมาะสมของที!ดินในการปลกูพืช
เศรษฐกิจ(ลําไย)  ในพื (นที!งานจดัระบบนํ (า

สัญลักษณ์
     เหมาะสมที่สุด

     เหมาะสมปานกลาง



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

       การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ความเหมาะสมการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ความสอดคล้องยุทศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

       การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ความสอดคล้องยุทศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

       การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ยุทธศาสตร์ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การใช้ Application Line ในการ
รายงานสถานการณ์น้ําอ่างฯ และสภาพ
อาคารชลประทาน

การใช้ Application Smart Me ในการ 
จัดทําบัญชีครัวเรือน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ความสอดคล้องยุทศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ

       การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ยุทธศาสตร์ : การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้และยกระดบัมาตรฐานสินคา้

       การประสานแผนงานและการบูรณาการ การดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

การให้ความรู้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร
โดยวิทยากรจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูน

การให้ความรู้ด้านการจัดตั้งศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากชุมชนตัวอย่าง



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

           การประสานแผนงานและบูรณาการ การดําเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ 
                                (รัฐ เอกชน และภาคสังคม)

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

           การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ํา

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ชื่องาน/
โครงการ

สถานที่ตั้ง
จํา

นวน
พื้นที่ 
(ไร่)

งบประ
มาณที่
จัดสรร
(บาท)

งบประ
มาณใช้

ไป
(บาท)

วันเริ่ม
โครงการ

วันสิ้นสุด
โครงการ

กําหนด
ถ่ายโอน
ภารกิจ

หน่วยงาน
รับมอบ
ภารกิจ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

งาน
จัดระบบน้ํา 
โครงการ

อ่างเก็บน้ํา
โป่งจ้อ 

(ระยะที่ 4)

ดอยหล่อ ดอย
หล่อ

เชียงใหม่ 1,100 16,000 10,869,4
84.41

พ.ย.60 พ.ค.61 ก.ค.61 อบต.
ดอยหล่อ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

           กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบัเกษตรกรในพื้นที่

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

X S.D. แปรผล

ด้าน การให้บริการของสํานักงานจัด

รู ป ที่ ดิ น แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ น้ํ า เ พื่ อ

เกษตรกรรม
3.94 0.10 ปานกลาง

ด้าน ทัศนคติต่อการก่อสร้างก่อนและ

หลังดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินและ

จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
4.22 0.23 มาก

ด้าน ทัศนคติต่อการก่อสร้างหลัง

ดํา เ นินโครงการ จัด รูป ที่ ดินและ

จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
4.77 0.20 มาก

           การสํารวจความพึงพอใจ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

           การสํารวจความพึงพอใจ

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

            บัญชีฟาร์ม

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

งานจัดระบบนํ (า โครงการอ่างเก็บนํ (า (ระยะที! 4) นําเกษตรกรเข้า
ร่วมอบรมการทําบัญชีฟาร์ม โดยวิทยากรจากสํานักงานบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

เกษตรผสมผสาน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

แสดงกลุ่มอาชีพ และปัจจัยการผลิต

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

เกษตรกรจํานวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่

นายประพันธ์ บัวใจ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้าํคูสาย 03-2
จํานวนพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ลําไย มะม่วง และพืช
สมุนไพร สระน้ําจํานวน 2 สระ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

เกษตรกรจํานวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่

          นายสายัณห์ อินตาเปี้ย  เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา คูน้ําสาย 03-6 
จํานวนพื้นที่ 5 ไร่  ชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ลําไย พืชผักสวนครัว สระน้ําจํานวน 2 สระ



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

การเสนอโครงการให้กับ SC/อนุกรรมการเกษตร

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

เกษตรกรในพื้นที่งานที่เข้าเป็นสมาชิกโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ดังนี้

สถานที่ จํานวน 
(คน)

จํานวน (ไร่) ชนิดพืช เอกสารสิทธิ์

ต.ดอยหล่อ 53 444-3-0 ลําไย ไม่มี 6 ราย

ต.สันติสุข 30 145-8-0 ลําไย มีเอกสาร
สิทธิ์ครบ

ข้อมูล: สํานักงานเกษตร
อําเภอดอยหล่อ 2561



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

สรุปผลการดําเนินงาน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

- เกษตรกรเข้าร่วมใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- มีศูนย์เรียนรู้เกษตรกร

โดยเกษตรกรสอนเกษตรกร

 การเข้าสู่
โครงการเกษตร

แปลงใหญ่

วตัถปุระสงค์
Object

ผลการดําเนินงาน
Out Put

ผลสมัฤทธิD
Out Come

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การแพร่กระจายน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ํา

สามารถแพร่กระจายน้ําได้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สามารถตั้งกลุ่มสมาชิกร่วมกับ 
สบ. และคณะกรรมการน้ํา

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

รูปแบบการดําเนินงาน

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1
กรมชลประทาน

ประสิทธิภาพการผลิต
เกษตรทฤษฏี

ใหม่

เกษตรแปลงใหญ่



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

บทที่ 5
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน

1. สภาพพื้นที่ทางกายภาพตําบลดอยหล่อโดยรวม มีสภาพแห้งแล้ง 
ลักษณะดินส่วนบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
เศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ประกอบกับ
พื้นที่มีความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ อยู่มาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการขุดร่องวางท่อ
ส่งน้ํา
2. สภาพดินที่มีเศษหินหรือกรวดขนาดใหญ่ปนอยู่ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปลูกพืชบางชนิด เช่น การข้าว จึงทําให้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ถูกใช้ไป
ในการทําสวนลําไย 
3. เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นสวนลําไย ทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา
จากการใช้สารเคมี 
4. พื้นที่การเกษตรบางส่วนถูกรบกวนด้วยแมลงจําพวก เพลี้ย ส่งผลให้ต้น
ลําไยทรุดโทรม
5. เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการป้องกันด้านมลภาวะ
(Pollution) การปนเปื้อนสารเคมี



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

บทที่ 5
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ

              งานจัดระบบน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1

สาํนกังานจดัรูปที�ดินและจดัระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 1 กรมชลประทาน

1. การออกแบบการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ํา ควรให้มีการสํารวจสภาพ
พื้นที่ให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่เกษตรแปลงใหญ่ได้ทั่วถึง
3. การดําเนินงานควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาค
ส่วนอย่างจริงจังตลอดจนถึงภาคธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในยุด
ปัจจุบัน



สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ส่วนโนยายและแผน

บทที่ ๕ การติดตามแผน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า แผนที่ได้จัดทําไว้ ได้นําสู่การปฎิบัติ และเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดทําแผนในปีต่อไป โดยให้สรุปภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ รายลุ่มน้ํา  ราย
จังหวัด/สาขา 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการทีเ่สนอ
ได้รับการจัดสรร ไม่ได้รบัการจัดสรร

   จํานวน    

   โครงการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

๑ .การ จัดการ น้ํ า อุปโภค

บริโภค

๑.๑ ประปาหมู่บ้าน/เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบ

๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปา

เมือง

: ทั (งนี (ในการติดตามแผนสรุปรายจงัหวดั/สาขา  ให้ดําเนินการตามตารางรายลุม่นํ (าในแตล่ะยทุธศาสตร์
 เชน่เดียวกนั


