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 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 148/2541    
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541 โดยกรมฯมีคําสั่งอนุมัติตั้งโครงการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 และ
ขึ้นตรงกับ สชป.7 ในขณะนั้น มีที่ทําการตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยถ้ําแข้ บ.ม่วงเดียด ต.คําเจริญ      
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนางานจัดระบบน้ําและจัดรูปที่ดินในเขต
พื้นที่สํานักชลประทานที่ 7 ต่อมาได้ทําการแบ่งส่วนราชการโดยไปขึ้นตรงกับสํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม  
ที่ 15 จนถึงปัจจุบัน 



  พื้นที่รับผิดชอบ
       - รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ 1. จังหวัดอุบลราชธานี  2. จังหวัดยโสธร
  อัตรากําลัง
       - ข้าราชการ จํานวน  6  คน
       - ลูกจ้างประจํา จํานวน  2  คน
       - พนักงานราชการ  จํานวน  8 คน
       - พนักงานกองทุน  จํานวน  2  คน 
       - ลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน  28 คน
       (รวมอัตรากําลังทั้งหมด จํานวน  46  คน)

 เป้าหมายในการพัฒนา

       - พื้นที่ทั้งหมด  836,138 ไร่

           - ดําเนินการพัฒนาแล้ว 344,999 ไร่

               - แบบจัดระบบน้ํา   342,999 ไร่

               - แบบจัดรูปที่ดิน (Ext)   2,000 ไร่

           - คงเหลือพื้นที่เป้าหมาย   491,184 ไร่

           (พท.ที่เหมาะสมพัฒนาต่อไป 409,632 ไร่)

พท.ได้รับการพัฒนาระบบแล้ว จํานวน 344,999 ไร่

พท.ไม่เหมาะสมต่อพัฒนา จํานวน 86,552 ไร่

พท.เหมาะสมต่อการพัฒนาต่อไป จํานวน 404,632 ไร่
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       เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4 

� สจจ15_animation_3.avi





� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม   
ที่ 15 ได้รับงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ําฯ จํานวน 4 โครงการ 
และงานสนับสนุนโคกหนองนา จํานวน 1 โครงการ



  กระบวนการในการดําเนินการของงานจัดระบบน้ําโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4

� ที่ตั้ง สถานีสูบน้ํา P5 บ.คูสองชั้น ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ในเขตพื้นที่ชลประทาน เขื่อนยโสธร
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

� เป็นอาคารทดน้ํา ตั้งในลําน้ําชี

� ลักษณะบานเป็น Radial Gate ขนาด 12.5x7.75 m. จํานวน 8 ช่อง

� ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกัก 22.40 ล้าน ลบ.ม.

� สนับสนุน พท.ชป.ได้ 74,123 ไร่

� ส่งน้ําแบบ Pumping เข้าระบบคลองส่งน้ํา จํานวน 2 สถานี คือ P5 และ P6/1

       สถานีสูบน้ํา P5

� เครื่องสูบขนาด Ø 1.00 ม.

� จํานวน 5 เครื่อง

� อัตราการสูบสูงสุด 1.60 ลบ.ม/วินาที/เครื่อง

� สนับสนุน พื้นที่ชลประทาน 25,500 ไร่

� พื้นที่ชลประทานของโครงการเขื่อนยโสธร P5  

     รวมทั้งสิ้น 25,500 ไร่

� ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว จํานวน 18,264 ไร่

� คงเหลือพื้นที่  จํานวน 7,236 ไร่

� (เป้าหมายในการก่อสร้าง ปี พ.ศ 2562 จํานวน 1,100 ไร่)



1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนดําเนินการก่อสร้าง 



           2. การสํารวจเดินแนว/ตรวจสอบสภาพพื้นที่



     3. ขั้นตอนการดําเนินการก่อสร้าง

      3.1 งานขุดเปิดน้าดิน

     3.2 งานดินถมบดอัดแน่น



      3.3 งานขุดคูส่งน้ํา

      3.4 งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ํา



      3.5 คูส่งน้ําและอาคารบังคับน้ําต่างๆ

      3.๖ การตกแต่งดินคันคลองส่งน้ํา



      3.๗ การทดสอบการส่งน้ํา





    การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําร่วมกับฝ่ายส่งน้ํา/มีกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม



 การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา



� การบริหารจัดการน้ําของงานจัดระบบน้ําโครงการเขื่อนยโสธร P5  ระยะที่ 4  ได้แบ่งพื้นที่การส่งน้ํา แบ่งออกเป็น 4 โซน การส่ง
น้ําโดยแบ่งรอบเวร โซนละ 10-15 วัน  

� โซน 1 พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลหัวเมือง  12  หมู่บ้าน คือ  บ้านนาดี  หมู่ 7 นาอุดม หมู่  14 บ้านหัวเมือง  หมู่ 1,8,9   
บ้านหนองยาง  หมู่ 3,10  บ้านคูสองชั้น หมู่ 13,14 บ้านกุดพันเขียว หมู่  5, 11 บ้านหนองบัว  หมู่ 2 บางส่วน และพื้นที่
ตําบลพระเสาร์   4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโนนยาง หมู่ 10,13 บ้านหัวดง หมู่ 6,9

� โซน 2 พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลคูเมือง 10 หมู่บ้าน คือ บ้านคูเมือง หมู่ 1,11 บ้านคุ้ม หมู่ 2,6,9 บ้านพลไว หมู่ 3,8,    
บ้านสําโรง หมู่ 7,10 บ้านขาม หมู่ 5  

� โซน 3 พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตําบลฟ้าหยาด  10 หมู่บ้าน คือ บ้านฟ้าหยาด หมู่ 1,2,3,4,8,9 บ้านเหมือดหมู่ 5  บ้านป่าตอง  
หมู่7 บ้าน โนนธาตุ หมู่ 6 บ้านดงเจริญหมู่ 10

� โซน 4 พื้นที่ครอบคลุม พื้นที่ตําบลผือฮี  2 หมู่บ้าน คือ บ้าน ผือฮี หมู่1,8

 การบริหารจัดการน้ําในระดับคูส่งน้ํา/รอบเวร





 ด้านความพึงพอใจของเกษตรกร

  

 DSCN1011~1.mp4

 สอบถามความคิดเห็นในการสร้างคลองเพิ่ม.mp4



 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

   กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําและโครงการจัดระบบน้ําฯ ร่วมกันขุดลอกตะกอนที่อยู่ในคลองเพื่อทํา
ความสะอาดคลองส่งน้ํา



 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

      

   ขดุลอกคลองสง่นํ�า.mp4 

      





โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ํา                 
การผลิตในระดับแปลงเกษตร ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ



การประสานแผนงาน และ บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้กับเกษตรกร



 

    ข้อมูลการผลิตจากสํานักงานเกษตรอําเภอ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



   ตารางสรุปตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิต



1. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 

    2. เกษตรใช้พื้นที่เพาะปลูกได้ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

       3. รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
           4. ลดต้นทุน จากค่าแรง/ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานฯลฯ

            5. ลดความเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม เสริมสร้างความมั่นคงทางน้ํา 

               6. เกษตรกรมีความสุข

   ผลสัมฤทธิ์





 ปัญหา 

    เดิมการก่อสร้างคลองส่งน้ํามีการได้รับเงินเวนคืนที่ดินจากกรมชลประทาน แต่การก่อสร้างของ
งานระบบจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ไม่มีการจ่ายเงินค่าที่ดินให้กับเกษตรกรซึ่งทําให้เกษตรกร
ไม่อยากเข้าร่วมโครงการงานจัดระบบน้ําในเขตพื้นที่ของตนเอง

  วิธีแก้ปัญหา 

    เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานควรลงพื้นที่บ่อยครั้งให้มากกว่าที่เคยปฏิบัติเพื่อให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร



 ข้อเสนอแนะ
� ความรวดเร็วในการก่อสร้างคูส่งน้ําทําอย่างไร

     - ตรวจสอบแนวก่อสร้างในสายคลองต่างๆที่ได้รับงบประมาณ

     - ตรวจสอบพื้นที่เขตก่อสร้างว่าเราสามารถทําในพื้นที่ไหนก่อนได้

     - ประสานผู้นําชุมชนในการที่เกษตรกรรายใดที่จะบริจาคดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

� เมื่อเกษตรกรไม่ยินยอมให้ก่อสร้างคูส่งน้ํามีวิธีแก้ไขอย่างไร
    - พูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรที่ไม่ยินยอม โดยประสานกับผู้นําชุมชน

      และผู้มีส่วนได้เสียในสายคลองที่เกษตรกรไม่ยินยอม




