
 
 

 

 

เอกสารประกวดโครงการจัดรปูที่ดิน ปี 2561  
โครงการจัดรูปที่ดนิสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 
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ส้านักงานจัดรูปที่ดนิและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 

ส้านักงานจัดรูปที่ดนิกลาง กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ค ำน ำ 

  รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี   2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกี่ยวกับการเกษตร คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าอย่างบูราาการตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ า พันธกิจที่ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ า
เพ่ือเกษตรกรรมที่ 1 – 35  จะต้องด าเนินการคือ การบริหารจัดการน้ าอย่างบูราาการ ทั่วถึง และเป็นธรรม 

  ภารกิจการจัดรูปที่ดิน เป็นการด าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้สมบูรา์ทั่วถึง
ที่ดินทุกแปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวาเดียวกันมา
วางแผนจัดรูปที่ดินใหม่ จัดระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา การปรับระดับพ้ืนที่ดิน 
การบ ารุงดิน การวางแผน การผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน 
การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าที่ดิน และการอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จะเห็นว่าพ้ืนที่
จัดรูปที่ดินเป็นพื้นที่ท่ีมีความพร้อมรองรับการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ เนื่องจากมีการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ระบบชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียง การอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศ 
และเป็นพ้ืนที่รองรับการบูราาการพัฒนาการเกษตรของทุกภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรของประเทศไทย 

  โครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย เป็นโครงการหนึ่งที่ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด าเนินการ   
แล้วเสร็จด้วยความภาคภูมิใจ เกษตรกรจ านวน 69 ราย สามารถท าการเกษตรตลอดทั้งปี พ้ืนที่กระจายน้ า 
1,750 ไร่ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรา์และหน่วยงานอ่ืนร่วมบูราาการ
ในพ้ืนทีด่้วย 

 
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 

        ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
                                                       กรมชลประทาน 

                   12 มิถุนายน 2561 
 



สารบัญ 

 

หัวข้อ            หน้า 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

สำรบัญตำรำง 

สำรบัญภำพ 

บทที่ 1 ข้อมูลโครงกำร 1 

บทที่ 2 ผลส ำเร็จของงำน 

 2.1 ก่อนก่อสร้ำง 

  2.1.1 แผนงำนก่อสร้ำง/แผนจัดซื้อ-จัดจ้ำง/แผนเบิกจ่ำย 20 

  2.1.2 แผน/ผล กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ก่อนก่อสร้ำง 21 

  2.1.3 กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนตำมกฎหมำย 23 

  2.1.4 กำรประเมินค่ำคืนทุน กองทุนจัดรูปที่ดินเบื้องต้น 27 

  2.1.5 กำรยินยอมให้ใช้ที่ดิน 28 

  2.1.6 กำรประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น 28 

  2.1.7 กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินชุมชน 36 

  2.1.8 บัญชีรำยชื่อเจ้ำของที่ดินในเขตประกำศโครงกำร 38 

  2.1.9 หลักฐำน คจจ.อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน 45 

 2.2 ระหว่ำงก่อสร้ำง 

  2.2.1 ผลกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง 49 

  2.2.2 แผน/ผล กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ระหว่ำงก่อสร้ำง 50 

  2.2.3 กำรแสดงขั้นตอนกำรก่อสร้ำงและควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 51 

  2.2.4 ร้อยละของผลงำนและกำรเบิกจ่ำยเทียบกับแผน 56 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หัวข้อ หน้า 

  2.2.4 ร้อยละของผลงำนและกำรเบิกจ่ำยเทียบกับแผน  56 

  2.2.5 กำรแก้ไขแบบก่อสร้ำง  58 

  2.2.6 กำรบริหำรสัญญำ  64 

  2.2.7 กำรรำยงำนผลงำนและผลกำรเบิกจ่ำยออนไลน์และรำยงำนอื่นๆ  66 

 2.3 หลังก่อสร้ำง 

  2.3.1 กำรเปรียบเทียบปริมำณงำนท่ีท ำแล้วเสร็จกับปริมำณงำนตำมประมำณกำร  68 

  2.3.2 ผลงำนครบถ้วนตำมแบบรูป  71 

  2.3.3 กำรทดสอบกำรส่งน้ ำ  73 

  2.3.4 กำรจัดท ำรำยงำนปิดงำน  74 

  2.3.5 กำรส่งมอบภำรกิจและหำรส่งมอบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  75 

  2.3.6 กำรจัดท ำบัญชีที่สำธำรณะ  83 

บทที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

 3.1 กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำร่วมกับฝ่ำยส่งน้ ำ/มีกติกำกลุ่ม/คณะกรรมกำรกลุ่ม  84 

 3.2 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรส่งน้ ำ  87 

 3.3 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในระดับคูส่งน้ ำ/รอบเวร  87 

 3.4 กำรจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  88 

บทที่ 4 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 

 4.1 กำรจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  91 

 4.2 ส่วนรำชกำรอ่ืนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ  94 

 4.3 แผนบูรณำกำรพัฒนำกำรเกษตร  104 

 4.4 กำรใช้แผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิกรุก (Agri-Map)  

      มำวำงแผนกำรปลูกพืชในพ้ืนที่  107 
 4.5 กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร 

      พ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  108 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หัวข้อ   หน้า 

 4.6 กำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำน 

      ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  109 

 4.7 กำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำน 

      นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  110 

 4.8 กำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนใน 3 ภำคส่วนหรือประชำรัฐ 

      ได้แก่ รัฐ เอกชน และภำคสังคม  111 

 4.9 กำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  112 

 4.10 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเกษตรกรในพ้ืนที่  113 

 4.11 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  117 

 4.12 บัญชีฟำร์ม  117 

 4.13 เกษตรผสมผสำน  118 

 4.14 แสดงกลุ่มอำชีพและปัจจัยกำรผลิต  119 

 4.15 กำรเสนอโครงกำรให้กับSC/คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเกษตร  120 

บทที่ 5 ปัญหำ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ภำคผนวก 

 

   

 

 



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี            หน้า 

 ตารางที่ 2.1.2  แผน/ผล การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง 21 

 ตารางที่ 2.2.2  แผน/ผล การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง 50 

 ตารางที่ 2.3.2 สรุปปริมาณงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 71 

 ตารางที่ 2.3.6 ตารางแสดงบัญชีที่สาธารณะ 83 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 

ภาพที่  หน้า

 ภาพที่ 1 แผนที่โครงการจัดรูปที่ดินต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  5 

 ภาพที่ 2 แผนการจัดซื้อทางท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  20 

 ภาพที่ 3 การประชุมประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจและชี้แจงแบบเบื้องต้น  22 

 ภาพที่ 4 การประชุมชี้แจงแบบก่อนก่อสร้าง  22

 ภาพที่ 5 ภาพประกอบการประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น วันที่ 16 สิงหาคม 2559  29

 ภาพที่ 6 การประชุมชี้แจงแบบก่อนก่อสร้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2560  29

 ภาพที่ 7 ภาพประกอบการสอบถามความสมัครใจในการจัดรูปที่ดินและ 

   คัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน  36

 ภาพที่ 8 ภาพประกอบการจัดอบรมเกษตรกรบริหารจัดการน้ าและการผลิตในระดับ 

   แปลงเกษตรและ เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแนวก่อสร้าง  50

 ภาพที่ 9 ภาพประกอบการวางแนวก่อสร้าง  51

 ภาพที่ 10 ภาพประกอบการวางแนวก่อสร้าง  51

 ภาพที ่11 ภาพประกอบงานเปิดหน้าดิน  52

 ภาพที่ 12 ภาพประกอบงานถมดินบดอัดแน่น  52

 ภาพที่ 13 ภาพประกอบงานขุดคูส่งน้ า  53

 ภาพที่ 14 ภาพประกอบงานขุดคูส่งน้ า  53

 ภาพที่ 15 ภาพประกอบงานทดสอบความแน่นดิน  54 

 ภาพที่ 16 ภาพประกอบงานทดสอบส่งน้ า  54

 ภาพที่ 17 ภาพประกอบงานส่งมอบภารกิจบริหารจัดการน้ าให้กลุ่มผู้ใช้น้ า  55

 ภาพที่ 18 กราฟเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง ตามแผนและผลงานก่อสร้างปัจจุบัน 

     ของงานจัดรูปที่ดินพื้นที่สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  68  

 

 



สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที่   หน้า 

 ภาพที่ 19 ภาพประกอบงานส่งน้ าปฐมฤกษ์เพ่ือทดสอบการส่งน้ าเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

     สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  73

 ภาพที่ 20 ภาพประกอบงานส่งน้ าปฐมฤกษ์เพ่ือทดสอบการส่งน้ าเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

     สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  73

 ภาพที่ 21 ภาพประกอบการส่งมอบภารกิจและการส่งมอบบริหารจัดการน้ า  75

 ภาพที่ 22 ภาพประกอบการส่งมอบภารกิจและการส่งมอบบริหารจัดการน้ า  75

 ภาพที่ 23 ภาพประกอบการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าระดับพื้นฐานและคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม  86

 ภาพที่ 24 ภาพประกอบการตั้งกติกากลุ่มผู้ใช้น้ า  86

 ภาพที่ 25 ภาพประกอบการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเวทีประชาคมเพ่ือ 

     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน  89

 ภาพที่ 26 ภาพประกอบการพาเกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

     การผลิตสินค้าเกษตร  89

 ภาพที่ 27 ภาพประกอบการพาเกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย  90

 ภาพที่ 28 ภาพประกอบการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

     การบริหารจัดการน้ าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร  92
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บทที่ 1 

ข้อมูลโครงการ 

 

1. ความเป็นมา 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย หนังสือที่ นค.71801/260 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 แจ้งว่า
เกษตรกรมีความประสงค์ให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ขยายพื นที่ด้าเนินการจัด
รูปที่ดินในบริเวณเขตพื นที่ใช้น ้าจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเขตต้าบลชุมช้าง อ้าเภอเมืองโพนพิสัย ซึ่งในพื นที่
ดังกล่าวยังไม่มีงานจัดรูปที่ดิน มีพื นที่เกษตรกรรมประมาณ 6,500 ไร่ พื นที่ส่วนใหญ่ใช้ท้านาและประสบปัญหา
การรับน ้าท้าการเกษตร การระบายน ้าออกจากแปลง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรเข้า-ออก 
แปลงไม่สะดวก 

 วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัด
ประชุมชี แจงแผนงานโครงการจัดรูปที่ดินในเขตต้าบลชุมช้าง มีเกษตรกรและผู้น้าท้องที่ต้าบลชุมช้างเข้าร่วม
ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ขยายพื นที่โครงการจัดรูป
ที่ดินในเขตพื นที่ต้าบลชุมช้าง 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2551 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 เสนอ
โครงการจัดรูปที่ดิน ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัยต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคายในคราวประชุม 
ครั งที่ 1/2551 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ด้าเนินการของพื นที่จัดรูปที่ดินต้าบลชุมช้าง ส้านักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 จึงได้ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดินต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางต่อไป 

 

ลักษณะท่ัวไปของโครงการห้วยหลวง (แหล่งน ้าต้นทุน) 
 

 พื นที่โครงการห้วยหลวงอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี  พื นที่โครงการจะอยู่ในเขตอ้าเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย อ้าเภอสร้างคอม อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี 
 ล้าน ้าห้วยหลวงเป็นสาขาส้าคัญสาขาหนึ่งของแม่น ้าโขง  ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในบริเวณพื นที่  อ้าเภอ
หนองวัวซอ และ อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู  ห้วยหลวงตอนบนมีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ  หลังจาก
ไหลผ่านอ้าเภอกุดจับแล้วจะมีทิศทางหันเหไหลไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านทางหมายเลข ๒ ในเขตอ้าเภอเมือง
ไหลผ่านอ้าเภอเพ็ญและเมื่อผ่านบ้านว่านใหญ่จะหันเหไหลไปทางทิศเหนือลัดเลาะขึ นไปในระหว่างเขตรอยต่อ  
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อ้าเภอสร้างคอมกับอ้าเภอทุ่งฝนและบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ไปลงแม่น ้าโขงที่  อ้าเภอโพนพิสัย   จังหวัด
หนองคาย 
 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของพื นที่โครงการ  มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นจนถึงค่อนข้างราบโดยในเขต
โครงการเขตจังหวัดหนองคาย  มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด  มีความสูงจากระดับน ้าทะเลเฉลี่ยประมาณ 
160 – 200  เมตร  พื นที่ส่วนใหญ่ใช้ท้านามีบางส่วนใช้ปลูกพืชไร่  ส่วนพื นที่โครงการในเขตจังหวัดอุดรธานี  
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื นมีที่ดอนสลับที่นา  บางส่วนเป็นเนินเขาเตี ยๆความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลเฉลี่ยต่้ากว่า 200 เมตร 
 โครงการห้วยหลวงได้ด้าเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน ้าห้วยหลวงและอ่างเก็บน ้าห้วยหลวงแล้วเสร็จ  
ลักษณะเป็นประตูระบายน ้า 2  ทาง  จ้านวน  3  ช่อง  ความกว้างช่องละ  11.00  เมตร  บานบังคับน ้าเป็นแบบ
บานตรง  VERTICAL  LIFT  GATE ชนิด  FIXED – WHEEL TYPE  ปรับปรุงล้าน ้า  ได้แก่พนังกั นน ้ารอบอ่างเก็บ
น ้า  2  แห่ง  ความยาว  18.70  กิโลเมตรและ 1.50  กิโลเมตร  ขุดช่องลัด  2  แห่ง  ความยาว  0.458  กิโลเมตร 
และ  1.23  กิโลเมตร 
 การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเขตอ้าเภอโพนพิสัย  มีโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  5  สถานีที่สูบน ้าให้
เกษตรกรท้าการเกษตรดังนี  
 1. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลี่  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 2. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านชุมช้าง  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 3. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 4. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 5. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน  ต้าบลนาหนัง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
1.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เก็บกักน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยบังพวนและระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าในฤดูน ้าหลาก เมื่อระดับน ้าใน
อ่างเก็บน ้าสูงกว่าระดับเก็บกักปกติ 
 2. ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรและส่งเสริมพลังงานแหล่งน ้าให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาชนบท  โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าและมีไฟฟ้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรและ
ระบบส่งน ้า 
 4. สนับสนุนนโยบายของรัฐในการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้ง  ของประเทศในพื นที่ที่อยู่นอกเขต
โครงการชลประทาน 
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1.2 ที่ตั งโครงการ 
 อาคารบังคับน ้าห้วยหลวงและอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง  ตั งอยู่บริเวณปากห้วยหลวง  อ้าเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากสะพานข้ามห้วยหลวงของทางหลวงหมายเลข  212 มาทางด้านเหนือน ้าประมาณ  
110.00  เมตร 
 
1.3 ลักษณะและแผนที่โครงการ 
 สภาพทางอุทกวิทยาของล้าน ้าห้วยหลวง 
  1. ล้าน ้าห้วยหลวงมีความยาว  ประมาณ  290  กิโลเมตร 
  2. พื นที่รับน ้าฝน ( CATCHMENT  AREA ) บริเวณลุ่มน ้าห้วยหลวง 4,100 ตารางกิโลเมตร 
  3. ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย  874  -  1,236  ล้าน.ลบ.ม. / ปี 
  4. ความลาดชันของล้าน ้าห้วยหลวง = 1 : 50,000 
  5. ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย ณ อ้าเภอโพนพิสัย ( 1,000 – 1,700 ม.ม. / ปี ) 
  6. ระดับน ้านองสูงสุดของแม่น ้าโขง  ณ  อ้าเภอโพนพิสัย  ในรอบ 
  1,000 ปี  =  166.200  ม.รทก. = 16.6    เมตร 
  100 ปี  =  164.600  ม.รทก. =   15     เมตร 
  50   ปี  =  164.100  ม.รทก. = 14.5    เมตร 
  20   ปี  =  166.200  ม.รทก. = 13.9    เมตร 
  10   ปี  =  166.200  ม.รทก. = 13.39  เมตร  
  5    ปี  =  166.200  ม.รทก. = 12.87  เมตร 
  ปี 2544   =  166.200   ม.รทก. = 12.7    เมตร 
  ปี 2545   =  166.200   ม.รทก. = 13.46   เมตร 
 อาคารบังคับน ้าห้วยหลวงและอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง 
  อาคารบังคับน ้าเป็นประตูระบายน ้า  2  ทาง  จ้านวน  3  ช่อง  ความกว้างช่องละ  11.00  เมตร  
บานบังคับน ้าเป็นบานตรงแบบ  VERTICAL  LIFT  GATE ชนิด  FIXED – WHEEL TYPE  การปรับปรุงล้าน ้า  
ได้แก่  พนังกั นน ้ารอบๆ อ่างเก็บน ้า  2  แห่ง  ความยาว  18.70  กิโลเมตร  และ  1.50  กิโลเมตร  และการขุด
ช่องทางลัด  2  แห่ง  ยาว  0.458  กิโลเมตรและยาว  1.23  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยหลวงเมื่อเก็บกักน ้าถึง
ระดับ + 160 ม.รทก.  จะพื นที่ผิวน ้าประมาณ  85.00  ตารางกิโลเมตรและปริมาตร  ความจุประมาณ  ๑๕๖.๐๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 ระบบส่งน ้าเพื่อการเกษตรมีโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  จ้านวน  5  สถานี  ดังนี   

  1. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านชุมช้าง  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  

ลักษณะโครงการจะมีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาดท่อดูดน ้า 14 นิ ว ขนาดท่อส่งน ้า 12 นิ ว ติดตั งบนแพฉุดด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับแรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส  

ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 KVA  3 เฟส จ้านวน  1  ลูก 

  ๒. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลี่  ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  

ลักษณะโครงการจะมีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาดท่อดูดน ้า 14 นิ ว  ขนาดท่อส่งน ้า 12 นิ ว ติดตั งบนแพฉุด

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับแรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง 3  

เฟส  ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 KVA  3  เฟส จ้านวน  1  ลูก  

  3. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  

ลักษณะโครงการจะมีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูดน ้า 14 นิ ว ขนาดท่อส่งน ้า 12 นิ ว ติดตั งบนแพฉุดด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับแรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง  

3  เฟส  ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 KVA 3 เฟส จ้านวน 1 ลูก 

  4. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  

ลักษณะโครงการจะมีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาดท่อดูดน ้า 14 นิ ว ขนาดท่อส่งน ้า 12 นิ ว ติดตั งบนแพฉุดด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับแรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส  

ยาวประมาณ  200  เมตร  พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  315  KVA  3  เฟส  จ้านวน  1  ลูก   

 5. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน  ต้าบลนาหนัง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ลักษณะ
โครงการจะมีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาดท่อดูดน ้า  14  นิ ว  ขนาดท่อส่งน ้า  12  นิ ว  ติดตั งบนแพฉุดด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับแรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง  3  เฟส  
ยาวประมาณ 200 เมตร  พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  315  KVA  3  เฟส  จ้านวน  1  ลูก 
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แผนที่โครงการ 

 
ภาพที่ 1 แผนที่โครงการจัดรูปที่ดินต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการห้วยหลวง 

 1. สามารถเก็บกักน ้าในอ่างเก็บน ้าห้วยหลวงและระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าในฤดูน ้าหลาก  เมื่อระดับ
น ้าในอ่างเก็บน ้าสูงกว่าระดับเก็บกักปกติ 
 2. มีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรและส่งเสริมพลังงานแหล่งน ้าให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด 
 3. มีการพัฒนาชนบท  โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าและมีไฟฟ้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรและระบบส่ง
น ้า 
 4. สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐในการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้ง  ของประเทศในพื นที่ที่อยู่นอก
เขตโครงการชลประทาน 
 5. ช่วยปรับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ นและสามารถพัฒนาถ่ายทอดจากโครงการเดิมได้ 
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 6. รายได้ภาคเกษตร  ข้อมูลผลผลิตเกษตรพื นที่ที่จะด้าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน  ข้าวเจ้านาปีผลผลิต
เฉลี่ย 500 กิโลกรัม / ไร่  ราคาขายประมาณกิโลกรัมละ 10  บาท ( ที่มา : ส้านักงานเกษตรอ้าเภอโพนพิสัย) 
 

การด้าเนินงานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย 
 

ลักษณะท่ัวไปของโครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 

 โครงการจัดรูปที่ดิน พื นที่โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอ
โพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย แหล่งน ้าต้นทุนคือ ล้าน ้าห้วยหลวง มีเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่งขนาดท่อดูดน ้า  14  
นิ ว  ขนาดท่อส่งน ้า 12 นิ ว ติดตั งบนแพฉุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ท่อส่งน ้ารับ
แรงดัน จ้านวน 1 แถว สายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  315  KVA 
3 เฟส จ้านวน 1 ลูก 
 

ความเป็นมา 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย หนังสือที่ นค.71801/260 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ว่า
เกษตรกรมีความประสงค์ให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ขยายพื นที่ด้าเนินการจัด
รูปที่ดินในบริเวณเขตพื นที่ใช้น ้าชลประทานโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ซึ่งในพื นที่ดังกล่าวยังไม่มี
ระบบกระจายน ้า มีพื นที่เกษตรกรรมประมาณ 1 ,750 ไร่ พื นที่ส่วนใหญ่ใช้ท้านาประสบปัญหาการรับน ้าท้า
การเกษตร และการระบายน ้าออกจากแปลง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรเข้า -ออกแปลงไม่
สะดวก 

 วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัด
ประชุมชี แจงแผนงานโครงการจัดรูปที่ดินในเขตต้าบลชุมช้าง มีเจ้าของที่ดิน และผู้น้าท้องถิ่นต้าบลชุมช้างเข้าร่วม
ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด้าเนินการจัดรูป
ที่ดินในเขตพื นที่ต้าบลชุมช้าง 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2551 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้
น้าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั งที่ 1/2551 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน
พื นที่ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มติที่ประชุมเห็นชอบให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้า
เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 เสนอโครงการจัดรูปที่ดินต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางต่อไป 
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วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือให้เกษตรกรในพื นที่โครงการจัดรูปที่ดิน มีระบบชลประทาน มีระบบส่งน ้า ระบบระบาย
น ้า รวมถึงถนนและทางล้าเลียงในไร่นาทั่วถึงทุกแปลง 

 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การวางแผนการผลิตและการจ้าหน่ายผลิตผล
การเกษตร 

 

พื นที่ด้าเนินการ 

 ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย บริเวณคลองส่งน ้าสาย RMC, 1-RMC และ 
คลองส่งน ้าสาย LMC เนื อท่ี 1,750 ไร่ 
 

ลักษณะโครงการจัดรูปท่ีดิน 
 โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย เป็นการ
จัดรูปที่ดินแบบพัฒนาบางส่วน (Extensive model) พื นที่ประมาณ 1,750 ไร่ พื นที่บ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  
อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย เนื อที่ 1,750 ไร ่
 

ด้าเนินการก่อสร้าง 
 - ปี 2561 ก่อสร้างจัดรูปที่ดิน พื นที่บ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย  เนื อที่ 1,750 ไร่ งบประมาณ 10,040,000 บาท 
 

ด้านบริหารจัดการน ้า 
 - เกษตรกรใช้น ้าแบบมีรอบเวร 
 - เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าของตนเอง 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
 - สามารถสัญจร เข้า-ออก แปลงนาและขนย้ายผลผลิตได้โดยสะดวก 
 

ด้านสังคม 
 - มีแหล่งงานในท้องที่ 
 - ลดปัญหาการอพยพแรงงาน 
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ข้อมูลบ้านคุยลุมพุก 

 ตั งอยู่ในเขตต้าบลชุมช้าง หมู่ที่ 7 อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 

ข้อมูลประชากร 

 มีประชากรทั งสิ น  581 แยกเป็นชาย 315 คน หญิง 266 คน ครัวเรือน 151 ครัวเรือน 

 

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานท้าในชุมชน 

 - อาชีพท้านา 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้าน 

 - แหล่งน ้าประปา 2 แห่ง โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบลชุมช้าง 

 

ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 - ด้านสังคมบ้านคุยลุมพุกมีระบบทางสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยส่วนมาก
นั นลูกหลานวัยท้างานจะไปท้างานต่างถ่ิน 

 - ด้านประเพณีและวัฒนธรรม บ้านคุยลุมพุกมี 2 ประเพณีใหญ่ๆที่ถือปฏิบัติด้วยกันคือ บุญเบิก
บ้าน โดยมีขึ นในวันที่31ธันวาคมและ1 มกราคมของทุกปี ในวันที่31ธันวาคมนั น จะมีการสวดมนต์เย็น และ ในเช้า
ของวันที่ 1 มกราคม จะร่วมกันใส่บาตร อีก1ประเพณี คือ บุญมหาชาติ โดยจัดขึ นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่วันใด
ระบไุด้ไม่ชัดเจน  

 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

 บ้านคุยลุมพุกมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทุ่งนา ห้วย มีหนองน ้าสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้
ร่วมกัน 

 

สภาพปัญหาของเกษตรกรในพื นที่เป้าหมาย 

 - พื นที่การเกษตรรับน ้าไม่ทั่วถึงทุกแปลงและไม่มีทางเข้า-ออก แปลงเพาะปลูก นอกจากนี ยังต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการสูบน ้าท้าการเกษตรซึ่งต้องใช้เวลาสูบน ้านานกว่าน ้าจะกระจายทั่วถึง 
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ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้น้าชุมชน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

 - ปราชญ์ชาวบ้านของบ้านคุยลุมพุกมี 2 คน คือ คุณตาบุญลอด และ คุณตาใคร มีสี โดยท่านทั ง 
2 เป็นผู้น้าทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 

 - ผู้น้าชุมชนหลักของบ้านคุยลุมพุก 2 คน ด้วยกัน คือ ผู้ใหญ่บ้าน นายมีชัย  บัวบาล และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นายค้าจันทร์ พรมจันทร์   โดยชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือและเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีปัญหาที่
จะร้องเรียนชาวบ้านก็จะร้องต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
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บทที่ 2 
ผลส ำเร็จของงำน 

 
2.1 ก่อนก่อสร้ำง 

 2.1.1 แผนงานก่อสร้าง/แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนเบิกจ่าย 
 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดท้าแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดรูป
ที่ดินพ้ืนที่สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 1,750 ไร่ 
จ้านวน 11 รายการ ก้าหนดความต้องการเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 ผูกพันตั้ งแต่  
เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อทางท้องถิ่นที่แนบ  
 

 
ภาพที่ 2 แผนการจัดซื้อทางท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
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 2.1.2  แผน/ผล การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน เป็นงานแพร่กระจายน้้าในระดับไร่นาเพ่ือกระจายน้้าให้กับแปลงเกษตร
อย่างทั่วถึงทุกแปลง ซึ่งการด้าเนินงานมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้เป็นเพราะงานก่อสร้าง จัดรูปที่ดิน
ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินไม่น้อยกว่า 75%  ของจ้านวนเจ้าของที่ดินทั้งหมด ในการนี้ส้านักงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดท้าแผน/ผลการด้าเนินมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องต่างๆ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.2  แผน/ผล การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง 

รำยกำร 
แผนด ำเนินกำร 

(ระบุเดือน) 
ผลด ำเนินกำร 

1. ประชุมประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2559 
2. ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
   เพ่ือถามความสมัครใจ ในการเข้าร่วมโครงการ 
   จัดรูปที่ดิน 

 
สิงหาคม 2559 

 
16 สิงหาคม 2559 

3. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 
   ชุมชน 

สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2559 

4. อบรมเกษตรกร หลักสูตร เวทีประชาคมเพ่ือ 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจัดรูปที่ดิน 

พฤษภาคม 2560 17-18 พฤษภาคม 2560 

5. ประชุมชี้แจงแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 3 การประชุมประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจและชี้แจงแบบเบื้องต้น 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 

 

   

ภาพที่ 4 การประชุมชี้แจงแบบก่อนก่อสร้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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 2.1.3 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามกฏหมาย 

ขั้นตอนการจัดรูปที่ดิน 
ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของที่ดิน หรือส้านกังานจัดรูปที่ดินกลาง มี

ความประสงค์ ให้มีการจัดรูปที่ดิน ให้สา้นักงาน

จัดรูปที่ดินกลาง จัดท้าโครงการฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา

เห็นสมควรให้มีการจัดรูปที่ดิน ให้เสนอ ค.ร.ม. 

เพื่อตราพระราชกฤษฎกีากา้หนดเขตส้ารวจ 

การจัดรูปที่ดิน (ใช้บังคับได้ 5 ปี) 

ควบคุมการท้านิติกรรมต่างๆ ในเขตส้ารวจ

การจัดรูปที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ (หา้ม

จ้าหน่าย ก่อให้เกิดภาระติดพันฯลฯ) เวน้

แต่ได้รับอนุญาต 

เข้าไปด้าเนินการส้ารวจและจัดทา้แผนผัง

โครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นแล้วปิด

ประกาศให้เจ้าของที่ดินในแผนผังโครงการ

จัดรูปที่ดินเบื้องต้นทราบ 

ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการฯเพื่อ

สอบถามความสมัครใจ ถ้าให้ความยินยอมไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของจ้านวนเจา้ของที่ดนิและ

มีจ้านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนที่

โครงการ ให้เจ้าของที่ดินคัดเลือกกันเองเป็น

คณะกรรมการฯชุมชน 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน ร่วมพจิารณา

แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น และ

น้าเสนอ คจจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนผังฯ และเสนอ คจก.เพื่อประกาศเขต

โครงการฯ 

ประเมินราคาที่ดินในเขตโครงการฯจัดซื้อ/

เวนคืนที่ดินที่เห็นว่าจ้าเป็นต้องน้ามา เพื่อ

ด้าเนินการจัดรูปที่ดิน (รายที่ไม่ยินยอมเข้าร่วม

โครงการฯ) 

ด้าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ตามแผนผัง

ที่ดิน การจัดระบบชลประทานที่คณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง ได้ประกาศเขตโครงการจัดรูป

ที่ดินไว้ 

เรียกเก็บเอกสารสิทธิ์ที่ดินเดิมสอบสวน

สิทธิ์และยื่นค้าขอออกโฉนดที่ดินใหม่ตาม

แผนผังที่ดินที่ด้าเนินการก่อสร้าง 

ควบคุมการโอนสิทธิ์ในที่ดิน ในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน (5 ปี นับแต่ได้รับ

โฉนดที่ดินใหม่) ตามหลกัเกณฑ์ ที่กา้หนด 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตฯ 

บริหารจัดการ ดูแลและบา้รุงรักษาปรับปรุง

ระบบชลประทาน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่

จัดสร้างขึ้น 

พัฒนาการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรมในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต ลกต้นทุน

การผลิต 

จัดเก็บเงินสบทบค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธกีาร ที่คณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลางก้าหนด 

ควบคุมการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธกีารที่คณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลางก้าหนด 

ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินคดีแก่

ผู้กระท้าผิดเพื่อลงโทษและหรือป้องปราม

มิให้กระท้าผิดในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
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2.1.4 การประเมินค่าคืนทุน กองทุนจัดรูปที่ดินเบื้องต้น
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 2.1.5 การยินยอมให้ใช้ที่ดิน 

  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 จัดประชุม

ชี้แจงแบบและจัดท้าบันทึกยินยอม มีเจ้าของที่ดินบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่ 69 

ราย ยินยอม 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.10 (ตามเอกสารตัวอย่างแนบท้ายภาคผนวก) 
 

 2.1.6 การประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ส่งแบบร่างเบื้องต้นงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
บ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมที่ 10 เพ่ือตรวจสอบแนวก่อสร้างและความพร้อมของเกษตรกร ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้า
เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้นในวันที่  16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ  
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ศาลาเอนกประสงค์บ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอโพนพิสัย มีผู้น้าท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการ
ชี้แจงแบบ ผลการประชุมเกษตรกรยินยอมให้ก่อสร้างจัดรูปที่ดินตามแบบก่อสร้างและจัดประชุมชี้แจงแบบ 
ก่อนก่อสร้างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
 
    

      

ภาพที่ 5 ภาพประกอบการประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น วันที่ 16 สิงหาคม 2559 

 

    
 

ภาพที่ 6 การประชุมชี้แจงแบบก่อนก่อสร้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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 2.1.7 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน 

  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 จัดประชุม
ชี้แจงแบบเบื้องต้นโดยมีเกษตรกรพ้ืนที่สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุกเข้าประชุม  ได้มีการสอบถามความ
สมัครใจในการจัดรูปที่ดิน เกษตรกรยินยอมเข้าร่วมโครงการ 97% ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
ชุมชน ผลปรากฎว่าคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนมีดังนี้ 
  1. นายหัสดี   สุวรรณรอด 
  2. นายค้าจันทร์  พรมจันทร์ 
  3. นายค้าสิงห์   ธรรมเทศ 
  4. นายสมาน   ไลยไทสงค์ 
  5. นายบัวลา   บัวบาล 
  6. นายประเสริฐ   ศรีจ้าปา 
  7. นายวิจิตร   อินทรภาค 
  8. นายล้าจวน   สว่างสุข 

   

   

 ภาพที่ 7 ภาพประกอบการสอบถามความสมัครใจในการจัดรูปที่ดินและคัดเลือกคณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินชุมชน 
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 2.1.8 บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินในเขตประกาศโครงการ 

 ปัจจุบันเขตจัดรูปที่ดิน สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ได้ประกาศเขตส้ารวจ ตามมาตรา 

25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517  แล้ว แต่ยังไม่ประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดส่งเอกสารเพ่ือให้ ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ด้าเนินการในขั้นตอนประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอ

โพนพิสัย  ตามหนังสือที่ สจด.29/150/2560  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ส้านักงานจัดรูปที่ ดินกลางแจ้งผล

ความก้าวหน้าการด้าเนินการประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ตามหนังสือที่ สจด 01540 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

วันที่ 11 ก.ค.2560 และส่งให้ ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พิจ า รณาของส้ า นั ก ง านคณะกรรมกา รกฤษฎี ก า   ส้ าห รั บบั ญชี ร า ยชื่ อ เ จ้ า ขอ งที่ ดิ น อยู่ ใ น เ ขต  

จัดรูปที่ดิน มีดังนี ้

   1. นางทองแท่ง  โพธิ์สิงห ์

   2. นางทองค้า  โอชารส 
   3. นายโสดา  อินทะภาค 
   4. นายสมพร ศรีจ้าปา 
   5. นางอุบล  น้อยมงคล 
   6. นางอ้านวย  สว่างแห่งธรรม 
   7. นางสถาพร  งามพิศ 
   8. นางสกุล  แสนค้าเหมือน 
   9. นายเกรียงศักดิ์  ขุนทอง 
   10. นางหนกูาย ค้าชมภู 
   11. นางสาวบัวลัย  บุญพา 
   12. นางพวงเพชร  ศรีทีม 
   13. นางหนูปราณี  สิงหศิริ 
   14. นางคูน  อ้านวยการ 
   15. นางลุน  กะลึมพันธ์ 
   16. นางสมหวัง  เหลือขันธ์ 
   17. นางทวน  ศรีจ้าปา 
   18. นางนาง  บุญพา 
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   19. นายค้าสิงห์  ธรรมเทศ 
   20. นางสมพร  งามพิศ 
   21. นายวินัย  พุทธจง 
   22. นางสมใจ  นาชัยเวียง 
   23. นายวินัย  สุทธิสาร 
   24. นางทองม้วน  แสนมนตรี 
   25. นางวงษ์ทอง  เวชสิทธิ์ 
   26. นางสุภาพร  พรมภักดิ์ 
   27. นายคมเดช  สวารักษ์ 
   28. นายศักดา  ธรรมวิเศษ 
   29. นางอรัญญา  ธรรมวิเศษ 
   30. นางสาวสมบัติ  บัวบาล 
   31. นายมีชัย  บัวบาล 
   32. นางสนิท  สุวรรณเขต 
   33. นางไสว  บัวบาล 
   34. นางสาวบุญมี  กินทะเสน 
   35. นางกาสี  พรมค้าซาว 
   36. นางสาวหนูบาง  พรมภักดิ์ 
   37. นางฉรวย  บุญเสริฐ 
   38. นางอุไร  บัวบาล 
   39. นายวิลัย  โสธิสัย 
   40. นางกองแพง  ศรีจ้าปา 
   41. นายคูณ  พรมภักดิ์ 
   42. นางสว่าง  พรมภักดิ์ 
   43. นายอาทิตย์  พรมภักดิ์ 
   44. นางสมควร  อ้านวยการ 
   45. นายนที  โสธิสัย 
   46. นายสุพรรณ  พิศกุล 
   47. นางหนูเล็ก  พิศกุล 
   48. นางสูน  อภิบูลย์ 
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   49. นางล้าดวน  เวชสิทธิ ์
   50. นางบุญหลาย  พิกุล 
   51. นายสงวนศักดิ์  พรมภักดิ์ 
   52. นางลดาวรรณ  แก้งโทน 
   53. นางเดือนเพ็ญ  นันตะสุข 
   54. นายวีระ  โพธิ์สิงห์ 
   55. นางจันจิรา  อินทะภาค 
   56. นายหมุน  นิสีดา 
   57. นางนิศากร  โสธิสัย 
   58. นางเติม  โสธิสัย 
   59. น.ส.มะลิ  บาศรีวงษ์ 
   60. นางขัน  ศรีหาทับ 
   61. นางสาวเกษสุดา  แก้วกันหา 
   62. นายสงวน  ศรีหาทับ 
   63. นางระพิพรรณ  สวารักษ์ 
   64. นางสุภี  สวารักษ์ 
   65. นายไมตรี พรมจันทร์ 
   66. นายสมไสว บุตรมาลา 
   67. นายเรียน วงษ์ชัย 
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2.1.9 หลักฐาน คจจ.อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน 

 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคายอนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน  โครงการจัดรูปที่ดินสถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 (ตามหลักฐานรายงานการประชุมแนบท้าย) 

 



46 
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2.2 ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 2.2.1 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้ด้าเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างจัดรูปที่ดิน  โดยด้าเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งมีการจัดซื้อด้วยวิธี E-bidding จ้านวน 6 รายการ  

และจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผนจัดซื้อเสร็จเรียบร้อย ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
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 2.2.2  แผน/ผล การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง 

 จัดอบรมเกษตรกรบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร 21 -22 มีนาคม 2561  
เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน การใช้น้้าร่วมกัน ตลอดจน
ในระหว่างการก่อสร้าง เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแนวก่อสร้าง 

ตารางที่ 2.2.2  แผน/ผล การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง 

รำยกำร 
แผนด ำเนินกำร 

(ระบุเดือน) 
ผลด ำเนินกำร 

1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลง
เกษตร 

 
มีนาคม  2561 

 
21-22 มีนาคม 2561 

 

 

   
 

   

ภาพที่ 8 ภาพประกอบการจัดอบรมเกษตรกรบริหารจัดการน้้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร 
และ เจ้าของที่ดนิมีส่วนร่วมในการวางแนวก่อสร้าง 
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 2.2.3 การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง  

  1. งานวางแนวก่อสร้าง 

     

ภาพที่ 9 ภาพประกอบการวางแนวก่อสร้าง 
 
 

              
  

ภาพที่ 10 ภาพประกอบการวางแนวก่อสร้าง 
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  2. งานเปิดหน้าดิน 
 

      
  

ภาพที่ 11 ภาพประกอบงานเปิดหน้าดิน 
 
  3. งานถมดินบดอัดแน่น 
 

     
  

ภาพที ่12 ภาพประกอบงานถมดินบดอัดแน่น 
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  4. งานขุดคูส่งน้้า 
 

    
  

ภาพที่ 13 ภาพประกอบงานขุดคูส่งน้้า 
 
 
5. งานดาดคูส่งน้้า 
 

      
  

ภาพที่ 14 ภาพประกอบงานขุดคูส่งน้้า 
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  6. งานทดสอบความแน่นดิน 
 

    
 

ภาพที่ 15 ภาพประกอบงานทดสอบความแน่นดิน 
 

  7. งานทดสอบส่งน้้า 
 

   
 

   

 ภาพที่ 16 ภาพประกอบงานทดสอบส่งน้้า 
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 8. งานส่งมอบภารกิจบริหารจัดการน้้าให้กลุ่มผู้ใช้น้้า 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพประกอบงานส่งมอบภารกิจบริหารจัดการน้้าให้กลุ่มผู้ใช้น้้า 
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 2.2.4 ร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด้าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
ผลงานแล้วเสร็จ 100% ผลเบิกจ่าย 100%  
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 2.2.5 การแก้ไขแบบก่อสร้าง 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด้าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานี 

สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561 

การแก้ไขแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการแก้ไขแบบ 
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 2.2.6 การบริหารสัญญา 

  ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด้าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเพ่ือใช้ใน

งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยทุก

รายการ มีงานจัดซื้อจัดจ้างวิธี e - bidding จ้านวน 6 รายการ สัญญาซื้อขาย 2 สัญญา ผู้ขายส่งของภายใน

ก้าหนดอายุสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท้าการตรวจรับเรียบร้อย (รายละเอียดสัญญาและเอกสารตรวจ

รับแนบท้ายภาคผนวก) 
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 2.2.7 การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ 
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2.3 หลังก่อสร้ำง 

 2.3.1 การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีท้าแล้วเสร็จกับปริมาณงานตามประมาณการ (ตามเอกสารสีแนบ) 

 

 
 

ภาพที่ 18 กราฟเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง ตามแผนและผลงานก่อสร้างปัจจุบันของงานจัดรูปที่ดิน 

พ้ืนที่สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 
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 2.3.2 ผลงานครบถ้วนตามแบบรูป 

  สรุปปริมาณงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง  อ้าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 1,750 ไร่ 

ตารางที่ 2.3.2 สรุปปริมาณงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก   

ล ำดับ
ที ่

คูส่งน  ำ 
ควำมยำว 

ถนน
แบบ รวม หมำยเหตุ 

TC1 TC1R TC3 TC3R TC4 TC4R R 
ควำม
ยำว   

1 1(RMC)           1150   1150   

2 1.1(RMC)         100     100   

3 1.2(RMC)   180         30 210   

4 1.3(RMC)           355   355   

5 1.5(RMC)   155           155   

6 1.7(RMC)   180         30 210   

7 2(LMC)     500 260       760   

8 2.2(LMC)       170       170   

9 2.6(LMC)     210         210   

10 2.6.1(LMC)     80 90       170   

11 4(LMC) 410 320           730   

12 4.2(LMC) 55             55   

13 6(LMC) 100             100   

14 8(LMC)   390           390   

15 8.2(LMC)   180           180   

16 10(LMC) 270           130 400   

17 12(LMC) 415             415   

รวม 1250 1405 790 520 100 1505 190 5760   
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 2.3.3 การทดสอบการส่งน้้า 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 จัดงานส่งน้้าปฐมฤกษ์เพ่ือทดสอบ 

การส่งน้้าเขตโครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561  โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ผู้อ้านวยการ

ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อ้านวยการส่วนวิศวกรรมส้านักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย อ้าเภอโพนพิสัย ผู้น้าพัฒนาท้องถิ่นและเกษตรกรร่วมงาน (หนังสือ

เชิญส่วนราชการ แนบท้ายภาคผนวก) 

 

   

ภาพที่ 19 ภาพประกอบงานส่งน้้าปฐมฤกษ์เพ่ือทดสอบการส่งน้้าเขตโครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้า 
ด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 

 

  

ภาพที่ 20 ภาพประกอบงานส่งน้้าปฐมฤกษ์เพ่ือทดสอบการส่งน้้าเขตโครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้า 

ด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก 
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 2.3.4 การจัดท้ารายงานปิดงาน (รายละเอียดเอกสารปิดงานแนบท้ายภาคผนวก) 
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 2.3.5 การส่งมอบภารกิจและการส่งมอบการบริหารจัดการน้้า 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  จัดท้าการส่งมอบภารกิจบริหาร
จัดการน้้า  ให้กับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าเขตจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง 
อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง 
อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดิน
กลางและ ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 มอบให้คณะกรรมการกลุ่ม 
ผู้ใช้น้้าน้าไปบริหารจัดการน้้า  เอกสารที่ส่งมอบประกอบด้วยแผนผังจัดรูปที่ดิน บัญชีรายการก่อสร้าง และบัญชี
รายชื่อผู้ใช้น้้าแต่ละสายคู 

  

ภาพที่ 21 ภาพประกอบการส่งมอบภารกิจและการส่งมอบบริหารจัดการน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพประกอบการส่งมอบภารกิจและการส่งมอบบริหารจัดการน้้า 
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77 
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 2.3.6 การจัดท้าบัญชีที่สาธารณะ 

  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินบ้านคุยลุมพุก ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีที่
สาธารณะดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3.6 ตารางแสดงบัญชีที่สาธารณะ 

ล ำ 
ดับ 
ที่ 

ชื่อหมำยเลขแปลง
ที่ดินอันเป็นสำธำรณ
สมบัตขิองแผ่นดิน 
และจ ำนวนเนื อที่

ทั งหมด 

ที่ตั งทีด่ิน ค่ำพิกัด 
ละติจูด 
ลองจิจู

ด 

หน่วยงำนที่
ขอใช้

ประโยชน์ 
(ที่ตั งในแบบ) 

มีกำร
ออก
โฉนด
หรือไม่ 

พื นที่
เหมำะสมที่

จะท ำ
กิจกรรม

ประเภทใด 

พื นที่
เหมำะสมที่จะ

ให้เช่ำท ำ
กิจกรรม  

ประเภทใด 

หมำยเหต ุ

หมู่
ที่ 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 ที่ดินแปลงเลขที่ 
26/9684 

(1-0-54 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  ไม่มี ไม่มี - - เป็นที่น้้าท่วมขัง
ในหน้าฝน 

2 ที่ดินแปลงเลขที่ 
47/9684 

(4-0-66 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  กระทรวง 
การคลัง 

- - - เป็นที่น้้าท่วมขัง
ในหน้าฝน 

3 ที่ดินแปลงเลขที่ 
46/9684 

(7-2-46 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  กระทรวง 
การคลัง 

- - - เป็นที่น้้าท่วมขัง
ในหน้าฝน 

4 ที่ดินแปลงเลขที่ 
37/9684 

(7-0-62 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  กระทรวง 
การคลัง 

- - ท้าการเกษตร - 

5 ที่ดินแปลงเลขที่ 
40/9684 

(8-1-22 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  กระทรวง 
การคลัง 

- - ท้าการเกษตร - 

6 ที่ดินแปลงเลขที่ 
41/9684 

(9-3-89 ไร่) 

7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  กระทรวง 
การคลัง 

- - ท้าการเกษตร - 

 



บทที่ 3 

การบริหารจัดการน ้า 
 

3.1 การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าร่วมกับฝ่ายส่งน ้า/มีกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม 

 หลังจากได้ด าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต าบลชุมช้าง  
อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ผลงานสะสมถึงสิ นเดือนพฤษภาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 100 ส านักงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดประชุมเกษตรกรในเขตโครงการฯ เพ่ือจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  า
ระดับพื นฐานและคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม ร่วมกับฝ่ายส่งน  า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในเขต
โครงการฯนี  ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้ก่อสร้างจัดรูปที่ดินทั งหมด 7 คูสาย
หลัก ได้คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มและก าหนดกติกากลุ่มร่วมกันดังนี  
 1. คูส่งน  าสาย 1 (RMC), 1.1 (RMC), 1.2 (RMC), 1.3 (RMC), 1.5 (RMC), 1.7 (RMC) 
  นายค าสิงห์  ธรรมเทศ  ประธาน 
  นายโสดา   อินทะภาค  รองประธาน 
  นายเกรียงศักดิ์   ขุนทอง  รองประธาน 
 2. คูส่งน  าสาย 2 (RMC), 2.2 (RMC), 2.4 (RMC), 2.4.1 (RMC) 
  นายมีชัย   บัวบาล  ประธาน 
  นายคมเดช   สวารักษ์  รองประธาน 
 3. คูส่งน  าสาย 4 (RMC), 4.2 (RMC) 
  นายคูณ   พรมภักดิ์  ประธาน 
  นางสว่าง  พรมภักดิ์  รองประธาน 
 4. คูส่งน  าสาย 6 (RMC) 
  นายคูน  พรมภักดิ์  ประธาน 
  นางล าดวน  เวชสิทธิ์  รองประธาน 
 5. คูส่งน  าสาย 8 (RMC), 8.2 (RMC) 
  นางจันจิรา  อินทะภาค  ประธาน 
  นางเดือนเพ็ญ  นันตะสุข  รองประธาน 
 6. คูส่งน  าสาย 10 (RMC) 
  นายวิลัย  โสธิสัย   ประธาน 
  นางสาวมะลิ  บาศรีวงษ์  รองประธาน 
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 7. คูส่งน  าสาย 12 (RMC) 
  นางสุภี  สวารักษ์   ประธาน 
  นายไมตรี  พรมจันทร์  รองประธาน 
 
กติกากลุ่ม 
 1. ต้องมีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 
 2. ต้องมีการวางแผนส่งน  าตามกติการ (รอบเวร) 
 3. ก่อนส่งน  าต้องมีการขุดคอลงคูส่งน  า สมาชิกกลุ่มต้องเข้าร่วมทุกคน ถ้าไม่สามารถมาได้ให้ส่งตัวแทนเข้า
ร่วม ถ้าไม่มีตัวแทนเลย ปรับ 100 บาท เพ่ือสมทบทุนกลุ่มผู้ใช้น  า 
 4. ห้ามน าสัตว์ ยานพาหนะ มาเลี ยงบนคันดิน ถ้าฝ่าฝืน กล่าวตักเตือน 3 ครั ง ถ้าเกินปรับตัวละ 100 บาท 
เพ่ือสมทบทุนกลุ่มผู้ใช้น  า 
 5. ห้ามปิด – เปิด อาคารบังคับน  าก่อนได้รับอนุญาต 
 6. ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้น ในคูส่งน  าและคันคู 
 7. ห้ามน าอุปกรณ์ ดักปลา , ลอบ ขวางกั นในแนวคูส่งน  า 
 8. เก็บเงินเพ่ือสมทบค่ากระแสไฟฟ้าไร่ละ 135 บาท (1ฤดู) 
 
หน้าที่ของประธานกลุ่มผู้ใช้น ้า 
 1. แก้ไขปัญหาการแบ่งปันน  าระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
 2. วางแผนการเพาะปลูก, วางแผนการใช้น  าร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่มฯ 
 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสม่ าเสมอ 
 4. นัดประชุมสมาชิกเพ่ือแจ้งข่าวสารของทางราชการหรือนัดด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มฯ 
 5. ตัดสินปัญหาการแย่งน  าของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม 
 6. รายงานสภาพความเสียหายของอาคารชลประทานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
หน้าที่ของรองประธานกลุ่มผู้ใช้น ้า 
 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่มฯ ในกรณีที่ประธานกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 2. ช่วยเหลือประธานกลุ่มฯ ในการบริหารงานภายในกลุ่มฯ 
 3. จดบันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มฯ 
 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสม่ าเสมอ 
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หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้า 
 1. เลือกตั งและถอดถอนประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ 
 2. ช่วยกันรักษาอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รักษากฎระเบียบของกลุ่มฯ โดยเคร่งครัด 
 4. ต้องเชื่อฟังประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการของกลุ่มฯ 
 5. ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้น  าของเจ้าหน้าที่ชลประทานโดยเคร่งครัด 
 6. รายงานปัญหาหรือความเสียหายของอาคารชลประทานต่อประธานกลุ่มฯ 
 7. รับน  าตามก าหนดรอบเวรการรับน  าของตนเท่านั น 
 8. ต้องด าเนินการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับแผนการส่งน  า 
 9. ด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 

   

ภาพที่ 23 ภาพประกอบการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  าระดับพื นฐานและคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม 

 
ภาพที่ 24 ภาพประกอบการตั งกติกากลุ่มผู้ใช้น  า 
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3.2 การประเมินประสิทธิภาพการส่งน ้า 
 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมช้าง สอบถามข้อมูลประสิทธิภาพการส่งน  าของโครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ได้รับข้อมูลว่า
ประสิทธิภาพการส่งน  าของพื นที่ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก อยู่ระดับดี ซึ่งองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลชุมช้าง ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี  
  1. ประเมินจากการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น  า 

  2. ปริมาณน  าต้นทุน 

  3. ผลผลิตทางการเกษตร 

 ในช่วงฤดูฝน องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้างจะไม่ท าการส่งน  าให้พื นที่เพาะปลูกบริเวณสถานีสูบน  าด้วย
ไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก เพราะสภาพพื นที่เป็นลักษณะลาดเท ถ้าปีไหนน  าหลากจะประสบปัญหาน  าท่วมแปลง
เพาะปลูก บางปีที่ฝนทิ งช่วง ถึงจะท าการส่งน  าให้เกษตรกรระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ส่วนฤดูแล้ง
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง ก าหนดส่งน  าให้แปลงเกษตรในช่วง  
ฤดูแล้ง ระหว่าง 5 ธันวาคม – 15 เมษายน ของทุกปี 
 

3.3 การบริหารจัดการน ้าในระดับคูส่งน ้า/รอบเวร 

 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ร่วมกับฝ่ายส่งน  า โครงการชลประทาน
หนองคาย ได้ประชุมจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  าส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย รวมถึงการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มและก าหนดกติกากลุ่ มร่วมกัน โครงการจัดรูปที่ดินต าบล 
ชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีคูส่งน  าสายหลักทั งสิ น 7 คูสาย โดย
ฝ่ายส่งน  าได้ชี แจงหลักการและวิธีการจัดการน  าในระดับคูส่งน  า รวมถึงการส่งน  าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดังนี  
  1. เจ้าหน้าที่จะก าหนดพื นที่ส่งน  าเป้าหมายเบื องต้นตามปริมาณน  าที่มี 

  2. เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น  าแจ้งความประสงค์ว่าต้องการปลูกพืชอะไร จ านวน กี่ไร่ 
  3. กลุ่มผู้ใช้น  าปรับแผนการส่งน  าที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

  4. คณะกรรมการกลุ่มฯ ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงแผนการส่งน  าและบ ารุงรักษา 

  5. แจ้งข้อตกลงให้สมาชิกกลุ่มฯทุกคนทราบ 

  6. เกษตรกรต้องร่วมกันบ ารุงรักษาคุส่งน  า 

  7. กลุ่มผู้ใช้น  าและเจ้าหน้าที่ร่วมส่งน  าตามแผนจนสิ นฤดู 
  8. ตลอดฤดูจะมีเจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

  9. เจ้าหน้าที่วัดปริมาณน  าที่ส่งให้แปลงเพาะปลูก 

  10. กลุ่มผู้ใช้น  ารายงานพื นที่เพาะปลูกจริง 
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  11. เจ้าหน้าที่ส ารวจผลผลิตและความพึงพอใจของเกษตรกร 

   

  12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประมวลผลการด าเนินงานตลอดฤดูกาล 

  13. คณะกรรมการฯประเมินผลการด าเนินงานและความเข้มแข็งของกลุ่ม 

 

3.4 การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า 

 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเวที
ประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน และพาเกษตรกร
ศึกษาดูงาน จ านวน 2 รุ่น รวม 40 คน  
 วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม 
  1. เพ่ือให้เกษตรกรบ้านคุยลุมพุก ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความ
ร่วมมือในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน 
  2. เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการน  าแบบมีส่วนร่วม จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  า 
เลือกหัวหน้า/รองหัวหน้ากลุ่มร่วมกัน จัดท าระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น  า 
 หัวข้อวิชาการฝึกอบรม 
  1. การจัดรูปที่ดินต่อการกระจายน  าชลประทาน  
  2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน 
  3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  า บริหารจัดการน  าและระดมความคิดเห็นเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการจัดรูปที่ดิน 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เกษตรกรเข้าใจและดูแลสาธารณูปโภคท่ีใช้ร่วมกัน 
  2. เกษตรกรเข้าใจวิธีการใช้น  าตามกติกาที่ก าหนด 
  3. เกษตรกรเข้าใจแนวปฏิบัติการท านิติกรรมในเขตจัดรูปที่ดิน 
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ภาพที่ 25 ภาพประกอบการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน 

 

   
 

ภาพที่ 26 ภาพประกอบการพาเกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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ภาพที่ 27 ภาพประกอบการพาเกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 



บทที่ 4 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 

4.1 การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและกำรผลิตในระดับแปลงเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน ้ำที่มีประสิทธิภำพตลอดจนบทบำทหน้ำที่ของตนเอง องค์กรผู้ใช้น ้ำและกำรมี
ส่วนร่วมในกำรบ้ำรุงรักษำสิ่งสำธำรณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ในเขตโครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำ  
เพ่ือเกษตรกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเกษตร กำรลดต้นทุนและกำรเพ่ิมผลผลิตทำง
กำรเกษตร กำรจัดกำรผลผลิตที่มีคุณภำพ เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ นมีรำยได้เพ่ิมขึ นและมั่นคง จัดอบรม
จ้ำนวน 1 รุ่น 30 คน ระหว่ำงวันที่ 21-22 มีนำคม 2561 ณ ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนคุยลุมพุก ต้ำบลชุมช้ำง 
อ้ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย ศึกษำดูงำนที่ศูนย์วิจัยข้ำวหนองคำยและศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพสินค้ำ
เกษตร บ้ำนไชยำ ต้ำบลสระใคร  อ้ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย 
 หัวข้อวิชำกำรฝึกอบรม 
 1. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร กำรลดต้นทุน และกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 2. กำรท้ำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและกำรจัดกำรผลผลิตที่มีคุณภำพ 
 3. กำรปลูกพืชและกำรเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจในศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
 4. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำชลประทำน 
 5. กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลบ้ำรุงรักษำระบบชลประทำนและสิ่งสำธำรณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
 6. พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และควำมรู้/หลักเกณฑ์กำรสรรหำ
อำสำสมัครจัดรูปที่ดินเพ่ือเป็นตัวแทนผู้น้ำกลุ่มโครงกำรฯ ในกำรมีส่วนร่วมฯ 
 7. ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพทำงกำรเกษตร ที่ศูนย์วิ จัยข้ำวหนองคำยและ 
ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ้ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  เกษตรกรในพื นที่โครงกำรฯที่ได้รับกำรอบรมได้รับควำมรู้และเข้ำใจกำรลดต้นทุนกำรผลิตและ  
กำรเพ่ิมผลผลิต มีควำมเข้ำใจในกำรด้ำเนินงำนกำรจัดรูปที่ดิน สำมำรถจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำและมีควำมเข้มแข็ง  
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนภำยในกลุ่มผู้ใช้น ้ำชลประทำนส่งผลให้กำรส่งน ้ำชลประทำนมีประสิทธิภำพสูงขึ น 
อำคำรชลประทำนได้รับกำรดูแลรักษำ 
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ภำพที่ 28 ภำพประกอบกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและ 
กำรผลิตในระดับแปลงเกษตร 

    

ภำพที่ 29 ภำพประกอบกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและ 
กำรผลิตในระดับแปลงเกษตร 

 

     
 

ภำพที่ 30 ภำพประกอบกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและ 
กำรผลิตในระดับแปลงเกษตร 
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4.2 ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

ส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

ส้ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคำย 
 

ส้ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองคำย 
 

ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอโพนพิสัย 
 

ส้ำนักงำนปศุสัตว์อ้ำเภอโพนพิสัย 
 
 

โครงกำรชลประทำนหนองคำย 
 

ศูนย์วิจัยข้ำวหนองคำย 
 

ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ต้ำบลสระใคร อ้ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย  
(นำงกุหลำบ  ค้ำผำสุก) 

สถำนีพัฒนำที่ดินหนองคำย 

ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเกษตรกำรลด
ต้นทุนและกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร (21 มี.ค.61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรน้ำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและกำร
จัดกำรผลผลิตที่มีคุณภำพ (21 มี.ค.61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรปลูกพืชเศรษฐกิจในศูนย์เรียนรู้กำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (21 มี.ค. 61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจในศูนย์เรียนรู้
ก ำ ร เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พก ำ ร ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร 
(21 มี.ค.61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำและกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำชลประทำน (21 มี.ค. 61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรปลุกข้ำวไร่ท้ำพันธุ์ กำรลดต้นทุน
ปลูกข้ำว กำรเพิ่มผลผลิตข้ำว (22 มี.ค. 61) 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรท้ำกำรเกษตรอินทรีย์ (22 มี.ค. 61) 
 
 

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท้ำปุ๋ยชีวภำพและกำรปรับปรุง
ดิน (25 พ.ค. 61) 
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4.3 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร  

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้ส่งมอบเอกสำรข้อมูลให้กับส้ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคำย เพ่ือน้ำเข้ำแผนพัฒนำกำรเกษตรของจังหวัดหนองคำย ตำมหนังสือที่  
กษ 0309.15/360 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 นอกจำกนี  ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรม
ที่ 10 ได้เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้น้ำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมพิธีส่งมอบภำรกิจบริหำรจัดกำรน ้ำ ใน
วันที่ 24 พฤษภำคม 2561 ประธำนได้เชิญชวนหน่วยงำนรำชกำรองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้น้ำชุมชน ร่วมวำง
แผนพัฒนำกำรเกษตรต่อไป 
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4.4 การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่ 

 พื นที่เขตจัดรูปที่ดินสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยลุมพุก มีควำมเหมำะสมปลูกข้ำวระดับปำนกลำง 
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4.5 การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

 พื นที่เขตจัดรูปที่ดินสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยลุมพุก กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินสอดคล้องกับกำรบริหำร
จัดกำรพื นที่เกษตรกรรม (Zoning) พื นที่เพำะปลูกข้ำว 
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4.6 การประสานแผนงานและบูรณาการ  การด าเนินงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  กำรด้ำเนินงำนให้ควำมรู้ในกำรจัดอบรม
เกษตรกรด้ำนกำรลดต้นทุนตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อบรมเกษตรกรหลักสูตร กำร เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและกำรผลิตในระดับแปลงเกษตร กำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในงำนจัดรูปที่ดินและพิธีส่งมอบภำรกิจบริหำรจัดกำรน ้ำ  

 

               

                                 

               

ภำพที่ 31 ภำพประกอบกำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร  กำรด้ำเนินงำนกับหน่วยงำน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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4.7 การประสานแผนงานและบูรณาการ  การด าเนินงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  ประสำนกำรด้ำเนินงำนกับอ้ำเภอโพนพิสัย  
องค์กำรบริหำรสวนต้ำบลชุมช้ำง  และผู้น้ำท้องถิ่นในกำรปฏิบัติงำน  และกำรจัดอบรมเกษตรกรพื นที่  
บ้ำนคุยลุมพุก  ต้ำบลชุมช้ำง  อ้ำเภอโพนพิสัย  ทั งก่อนด้ำเนินโครงกำรและระหว่ำงด้ำเนินกำรก่อสร้ำงจัดรูปที่ดิน  
 

                   

 

ภำพที่ 32 ภำพประกอบกำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร  กำรด้ำเนินงำนกับหน่วยงำน 

นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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4.8 การประสานแผนงานและบูรณาการ การด าเนินงานใน 3 ภาคส่วน หรือ ประชารัฐ  ได้แก่ รัฐ เอกชน และ
ภาคสังคม 

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  เตรียมกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ  โดยเชิญหน่วยงำนภำครัฐ  องค์กรปกครองท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ำร่วมพิธีส่ง
มอบภำรกิจบริหำรจัดกำรน ้ำ  และส่งน ้ำปฐมฤกษ์  ในวันที่  24 พฤษภำคม 2561  โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำพื นที่จัด
รูปที่ดินให้สำมำรถลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและมีตลำดรองรับ  มีแผนส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ใน
พื นที่จัดรูปที่ดินสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยลุมพุกในโอกำสต่อไป ทั งนี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประธำนพิธีเปิด
งำนฯ  ได้ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ  วำงแผนพัฒนำกำรเกษตรเขตจัดรูปที่ดินบ้ำนคุยลุมพุกต่อไป        

     

      

      

ภำพที่ 33 ภำพประกอบกำรประสำนแผนงำนและบูรณำกำร กำรด้ำเนินงำนใน 3 ภำคส่วน หรือ ประชำรัฐ 
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4.9  การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้ า 

 โครงกำรสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยลุมพุก  ต้ำบลชุมช้ำง  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย  เป็น
โครงกำรในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลชุมช้ำง  ซึ่งโครงกำรชลประทำนหนองคำยถ่ำยโอนให้ท้องถิ่น
นำนแล้ว  ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  ด้ำเนินกำรจัดรูปที่ดินในพื นที่ดังกล่ำวจึงไม่
มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ  ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10  จึงท้ำกำร
ส่งมอบภำรกิจบริหำรจัดกำรน ้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น ้ำเพ่ือน้ำข้อมูลผังแปลงก่อสร้ำงรำยชื่อผู้รับประโยชน์น้ำไปบริหำร
กำรใช้น ้ำต่อไป  มีพิธีส่งมอบภำรกิจบริหำรจัดกำรน ้ำ เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 

 

 

ภำพที่ 34 ภำพประกอบกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
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4.10  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่ 

 1. จัดอบรมเกษตรกร  หลักสูตร กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและกำรผลิตในระดับแปลง
เกษตร  วันที่ 21-22 มีนำคม 2561  ณ ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนคุยลุมพุก  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย 
  

          
           

          
 

 

ภำพที่ 35 ภำพประกอบกำรจัดอบรมเกษตรกร  หลักสูตร กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและ 

กำรผลิตในระดับแปลงเกษตร 
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2. จัดอบรมเกษตรกรโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  หลักสูตร เวทีประชำคมเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในงำนจัดรูปที่ดิน  วันที่ 24-25 พฤษภำคม 2561  ณ ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนคุยลุมพุก  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัด
หนองคำย 

 

                   
 

                    
 

ภำพที่ 36 ภำพประกอบกำรจัดอบรมเกษตรกรโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  หลักสูตร เวทีประชำคมเพ่ือ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในงำนจัดรูปที่ดิน 
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3.  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื นที่ 
 

                
  

ภำพที่ 37 ภำพประกอบกำรตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื นที่ 

4.  รับฟังควำมคิดเห็นเกษตรกรระหว่ำงงำนก่อสร้ำง 
 

       
 

     

ภำพที่ 38 ภำพประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกษตรกรระหว่ำงงำนก่อสร้ำง 
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5. เตรียมควำมพร้อมทดสอบส่งน ้ำโดยประสำนควำมร่วมมือกับ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำชุมช้ำง  
ผู้ใหญ่บ้ำน  และคณะกรรมกำรผู้ใช้น ้ำ 

  

    
 

     

ภำพที่ 39 ภำพประกอบกำรเตรียมควำมพร้อมทดสอบส่งน ้ำโดยประสำนควำมร่วมมือกับ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลชุมช้ำง ผู้ใหญ่บ้ำน และคณะกรรมกำรผู้ใช้น ้ำ 
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4.11 การส ารวจความพึงพอใจ 
 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ได้ส้ำรวจควำมพึงพอใจเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง
จ้ำนวน 40 รำย และประเมินควำมพึงพอใจหลังงำนจัดรูปที่ดินโครงกำรสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ 
บ้ำนคุยลุมพุก  ต้ำบลชุมช้ำง  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย  กำรประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึง
พอใจและทัศนคติของเกษตรกรต่อกำรก่อสร้ำงจัดรูปที่ดินก่อนและหลังด้ำเนินโครงกำร โดยใช้แบบส้ำรวจ 
ที่ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำงจัดท้ำ น้ำไปสัมภำษณ์เกษตรกร จ้ำนวน 40 รำย เมื่อวันที่ 23-24 เมษำยน 2561 ผล
กำรส้ำรวจดังนี  

 1. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ดังนี  
  - ควำมพึงพอใจมำกที่สุด 39.24 รำย คิดเป็น 97.94% ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 
  - ควำมพึงพอใจมำก 0.76 รำย คิดเป็น 1.91 % ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 
 2. ทัศนคติต่อกำรก่อสร้ำงก่อนด้ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน ดังนี  
  - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 39.08 รำย คิดเป็น 97.71% ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 
  - เกษตรกรมีทัศคติเห็นด้วย 0.92 รำย คิดเป็น 2.29% ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 
 3. ทัศนคติต่อกำรก่อสร้ำงหลังด้ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดิน ดังนี  
  - เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 38.71 รำย คิดเป็น 96.78% ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 
  - เกษตรกรมีทัศคติเห็นด้วย 1.29 รำย คิดเป็น 3.21% ของจ้ำนวนเกษตรกร 40 รำย 

 

4.12 บัญชีฟาร์ม  

  ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 มีแผนบูรณำกำรพัฒนำเกษตร 
ขณะนี ได้ส่งมอบพื นที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเสนอคณะอนุกรรมกำรพัฒนำจังหวัดหนองคำยแล้ว คำดว่ำจะ
ด้ำเนินกำรในรูปแบบบูรณำกำร ส้ำหรับกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำรเกษตร ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่  10 จะเชิญส้ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์บรรยำยให้ควำมรู้ ในกำรอบรม 
ครั งต่อไป 
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4.13  เกษตรผสมผสาน 

 จำกกำรส้ำรวจข้อมูลกำรท้ำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน  บ้ำนคุยลุมพุก  ต้ำบล 
ชุมช้ำง  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย  ปรำกฏว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำนำ  มีเพียงเกษตรกร  
2 รำย ที่ได้ท้ำเกษตรกรรมแบบผสมผสำน  และมีเกษตรกรขุดสระใหม่ในช่วงก่อสร้ำงจ้ำนวน 3 รำย เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมท้ำเกษตรผสมผสำน 

      

       

 

ภำพที่ 40 ภำพประกอบกำรท้ำเกษตรกรรมแบบผสมผสำน 
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4.14  แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจัยการผลิต 

  บ้ำนคุยลุมพุกเกษตรกรส่วนใหญ่มีอำชีพท้ำนำเพียงอำชีพเดียว 
 

 

 

ภำพที่ 41 ภำพพื นที่เกษตรกรรม 
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4.15 การเสนอโครงการให้กับ SC/คณะอนุกรรมการด้านการเกษตร 

 ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10   ได้เสนอพื นที่จัดรูปที่ดินเข้ำแผนพัฒนำ
จังหวัดหนองคำย  พื นที่สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยลุมพุก  ต้ำบลชุมช้ำง  อ้ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย  
ตำมหนังสือที่ กษ0309.15/360 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 

 

 



บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค 

 โครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
พื นที่ 1,750 ไร่ การด้าเนินงานก่อสร้างพบปัญหาเจ้าของที่ดินไม่อยู่ในพื นที่ ท้าให้การท้างานล่าช้าต้องรอพบ
เจ้าของที่ดินเพ่ือขอความยินยอมแนวก่อสร้าง เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ก่อสร้างจ้าเป็นต้องย้ายแนวก่อสร้าง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 (ส้านักงานจัดรูปที่ดินหนองคาย) ด้าเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินปีพ.ศ.2551 เกษตรกรมีความประสงค์ให้ ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้า
เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ด้าเนินการจัดรูปที่ดินโดยร้องขอผ่าน องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม
ที่ 10 ได้เสนอโครงการไปยังส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางเพ่ือเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอนุมัติ ส้านักงาน
จัดรูปที่ดินกลางส่งแบบร่างให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 ในปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือเดินแนวก่อสร้างและเตรียมความพร้อมเกษตรกร  โดยจัดประชุมชี แจงแบบเบื องต้นในวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 ด้าเนินการประชุมชี แจงแบบก่อนก่อสร้างวันที่ 18 ตุลาคม 2560และด้าเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินตั งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2560 แล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน 

 ขอให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดงบประมาณและบุคลากรด้าเนินการส้ารวจ ออกแบบให้รวดเร็วกว่านี  
เกษตรกรรอคอยนานมากซึ่งส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 


