
โครงการจดัรปูที�ดินสถานีสบูนํ�าดว้ยไฟฟ้าบา้นคยุลมุพกุ

ตําบลชมุชา้ง  อําเภอโพนพิสยั  จงัหวดัหนองคาย

เนื�อที�  1,750 ไร่





� ความเป็นมา
◦ สาํนักงานจัดรปูที�ดนิและจัดระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 10  ได้รับหนังสอื  

จากองค์การบริหารส่วนตาํบลชุมช้าง  อาํเภอโพนพิสยั  จังหวัดหนองคาย   
เมื�อปี 2551  แจ้งว่าเกษตรกรมีความประสงค์ให้สาํนักงานจัดรปูที�ดนิและ
จัดระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 10 ดาํเนินการจัดรปูที�ดนิในบริเวณเขตพื�นที�ใช้
นํ�าจากสถานีสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าเขตตาํบลชุมช้าง อาํเภอเมืองโพนพิสยั



� แหล่งนํ� าตน้ทุน (ลาํนํ� าหว้ยหลวง)
◦ โครงการห้วยหลวงครอบคลุมพื�นที�บางส่วนของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอดุรธานี    

       การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเขต ตาํบลชุมช้าง อาํเภอโพนพิสยั  มี
โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้า   5 สถานี  ดังนี�

1. โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลี�  
2. โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านชุมช้าง  
3. โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง  

4. โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  
5. โครงการสบูนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทนั



� แผนที�โครงการ



� การดําเนนิงานจดัรูปที�ดินสถานสีูบนํ�าดว้ยไฟฟ้าบา้นคุยลมุพุกฯ







� ก่อนก่อสรา้ง
◦ แผนงานก่อสรา้ง/แผนจดัซื� อ-จดัจา้ง/แผนเบกิจ่าย



� ก่อนก่อสรา้ง
◦ แผนงานก่อสรา้ง/แผนจดัซื� อ-จดัจา้ง/แผนเบกิจ่าย
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◦ แผน/ผล การดําเนนิการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนก่อสรา้ง

รายการ แผนดําเนนิการ
(ระบุเดือน)

ผลดําเนนิการ

1. ประชุมประชาสมัพันธง์านก่อสร้างจัดรปูที�ดิน สงิหาคม 2559 16 สงิหาคม 2559

2. ประชุมเจ้าของที�ดนิในเขตโครงการจัดรปูที�ดิน

   เพื�อถามความสมัครใจ ในการเข้าร่วมโครงการ

   จัดรปูที�ดนิ

สงิหาคม 2559 16 สงิหาคม 2559

3. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจัดรปูที�ดิน

   ชุมชน

สงิหาคม 2559 16 สงิหาคม 2559

4. อบรมเกษตรกร หลักสตูร เวทปีระชาคมเพื�อ

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจัดรปูที�ดิน

พฤษภาคม 2560 17-18 พฤษภาคม 2560

5. ประชุมชี�แจงแผนผงัโครงการจัดรปูที�ดิน ตลุาคม 2560 18 ตลุาคม 2560



◦ การประชมุประชาสมัพนัธพ์รอ้มทั�งสอบถามความสมคัรใจ     
และชี� แจงแบบเบื� องตน้ วนัที� 16 สิงหาคม 2559



◦ การประชมุชี� แจงแบบก่อสรา้ง วนัที� 17 ตุลาคม 2560







◦ การคดัเลือกคณะกรรมการจดัรูปที�ดินชมุชน  วนัที� 16 สิงหาคม 2559



� ระหว่างก่อสรา้ง
◦ แผน/ผล  การดําเนนิการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสรา้ง

◦ จัดอบรมเกษตรกร หลักสตูร บริหารจัดการนํ�าและการผลิตในระดบัแปลงเกษตร
◦ เจ้าของที�ดนิมีส่วนร่วมในการวางแนวก่อสร้าง



◦ ภาพงานวางแนวก่อสรา้ง

◦ การแสดงขั�นตอนการก่อสรา้งและควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง



◦ ภาพงานถมดินบดอดัแน่น



◦ ภาพงานขุดคูส่งนํ� า



◦ ภาพประกอบงานดาดคูส่งนํ�าและก่อสร้างอาคารบงัคับนํ�า



◦ ภาพงานทดสอบความแน่นดิน



◦ ภาพงานทดสอบส่งนํ� า (วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)



◦ ภาพงานส่งมอบภารกิจบริหารจดัการนํ� าใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ํ� า 
  (วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)



◦ รอ้ยละของผลงานและการเบกิจ่ายเทียบกบัแผน ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2561

� ผลงานแล้วเสรจ็ 100% ผลเบกิจ่าย 100% 
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◦ ระบบติดตาม (งบประมาณ และผลการเบกิจ่าย)



◦ ระบบติดตาม (ผลการปฏิบตัิงาน) ณ วนัที� 5 มิถุนายน 2561





◦ การแกไ้ขแบบก่อสรา้ง
� ไดส้่งหนงัสือขออนุมตัิแกไ้ขแบบใหส้าํนกังานจดัรูปที�ดินกลางแลว้  

หนงัสือที� สจด/พเิศษ ลงวนัที� 12 มิถุนายน 2561



� หลงัก่อสรา้ง
◦ การเปรียบเทียบปริมาณงานที�ทําแลว้เสร็จกบัปริมาณงานตามประมาณการ



ลําดับ
ที่ 

คูส่งน้ํา 
ความยาว 

ถนน
แบบ รวม หมายเหตุ 

TC1 TC1R TC3 TC3R TC4 TC4R R 
ความ
ยาว   

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   
 

◦ ผลงานครบถว้นตามแบบรูป



◦ การทดสอบการส่งนํ� า (วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)



◦ การจดัทํารายงานปิดงาน



◦ ภาพงานส่งมอบภารกิจบริหารจดัการนํ� าใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ํ� า         
(วนัที� 24 พฤษภาคม 2561





� การจดัตั�งกลุ่มผูใ้ชน้ํ� าร่วมกบัฝ่ายส่งนํ� า/มีกติกากลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่ม  
(วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)      



◦ การจดัอบรมเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ� า                       
(วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)



◦ เกษตรกรศึกษาดูงานที�ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
และศึกษาดูงานที�ศูนยว์ิจยัขา้วหนองคาย (วนัที� 25 พฤษภาคม 2561)





� การจดัอบรมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต (วนัที� 24-25 พฤษภาคม 2561)



� การใชแ้ผนที�เกษตรเพื�อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)   
มาวางแผนการปลูกพชืในพื� นที�(พื� นที�จดัรูปที�ดินมีความเหมาะสม    
ปานกลาง S2)



� การใชป้ระโยชนใ์นที�ดินมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบริหาร
จดัการพื� นที�เกษตรกรกรรม (zoning) (พื� นที�เหมาะสมปลูกขา้ว)



� การประสานแผนงานและบูรณาการ  การดําเนนิงานกบัหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กษ. หนองคาย

ชลประทาน
หนองคาย

ปศสุตัว์อาํเภอ

เกษตรอาํเภอ

สหกรณจ์ังหวัด
หนองคาย

ศนูย์วิจัยข้าว



� การประสานแผนงานและบูรณาการ การดําเนนิงานใน 3 ภาคส่วน หรือ 
ประชารฐั  ไดแ้ก่ รฐั เอกชน และภาคสงัคม

◦ ส่วนราชการ/อบต./กองทุนฟื� นฟูเกษตร/กลุ่มผูใ้ชน้ํ� า



◦ การถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมบริหารจดัการนํ� า (วนัที� 24 พฤษภาคม 2561)



� กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัเกษตรกรในพื� นที�
◦ อบรมเกษตรกรโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร เวทีประชาคมเพื�อ

ส่งเสรมการมีส่วนร่วมในงานจดัรูปที�ดิน



◦ ตรวจเยี�ยมเกษตรกรในพื� นที�



◦ รบัฟังความคิดเห็นเกษตรกรระหว่างงานก่อสรา้ง



◦ เตรียมความพรอ้มทดสอบส่งนํ� าโดยประสานความร่วมมือกบั องคก์าร
บริหารส่วนตําชมุชา้ง  ผูใ้หญ่บา้น  และคณะกรรมการผูใ้ชน้ํ� า



� การสาํรวจความพงึพอใจ

1. ความพงึพอใจต่อการให้บริการของสาํนักงานจัดรปูที�ดนิและจัดระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 10 ดงันี�

� ความพึงพอใจมากที�สุด 39.24 ราย คิดเป็น 97.94% ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย

� ความพึงพอใจมาก 0.76 ราย คิดเป็น 1.91 % ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย

2. ทศันคติต่อการก่อสรา้งก่อนดาํเนนิโครงการจดัรูปที�ดิน ดงันี�

� เกษตรกรมีทศันคตเิห็นดว้ยอย่างยิ�ง 39.08 ราย คิดเป็น 97.71% ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย

� เกษตรกรมีทศัคติเห็นดว้ย 0.92 ราย คิดเป็น 2.29% ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย

3. ทศันคตติ่อการก่อสร้างหลงัดาํเนนิโครงการจดัรูปที�ดิน ดงันี�

� เกษตรกรมีทศันคตเิห็นดว้ยอย่างยิ�ง 38.71 ราย คิดเป็น 96.78% ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย

� เกษตรกรมีทศัคติเห็นดว้ย 1.29 ราย คิดเป็น 3.21% ของจาํนวนเกษตรกร 40 ราย



�  เกษตรผสมผสาน (มี 2 ราย คาดว่าต่อไปจะมีเพิ�ม มีขุดสระรายใหม่ 3 ราย)



� แสดงกลุ่มอาชีพและปัจจยัการผลิต
◦ บ้านคุยลุมพุกเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนาเพียงอย่างเดียว



� การเสนอโครงการใหก้บั SC/คณะอนุกรรมการดา้นการเกษตร





� ปัญหาอุปสรรค

โครงการจัดรูปที�ดินสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  
ตําบลชุมช้าง อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย พื� นที� 1,750 ไร่    
การดําเนินงานก่อสร้างพบปัญหาเจ้าของที�ดินไม่อยู่ในพื� นที�  ทาํให้   
การทํางานล่า ช้า ต้องรอพบเ จ้าของที� ดิน เ พื� อขอความยินยอม          
แนวก่อสร้าง  เจ้าของที�ดินบางรายไม่ยอมให้ก่อสร้างจาํเป็นต้องย้าย
แนวก่อสร้าง



� ขอ้เสนอแนะ

สาํนักงานจัดรูปที�ดินและจัดระบบนํ�าเพื�อเกษตรกรรมที� 10 
(สาํนักงานจัดรูปที�ดินหนองคาย) ดาํเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดรูปที�ดินปีพ.ศ.2551เกษตรกรมีความต้องการให้จัดรูปที�ดินจัด
ประชุมชี� แจงแบบเบื� องต้นในวันที� 16 สิงหาคม 2559 ดําเนินการ
ประชุมชี�แจงแบบก่อนก่อสร้างวันที� 18 ตุลาคม 2560 และดาํเนินการ
ก่อสร้างจัดรูปที�ดินตั� งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 แล้วเสร็จ 31 
พฤษภาคม 2561 

ขอให้สาํนักงานจัดรูปที�ดินกลางจัดงบประมาณและบุคลากร
ดาํเนินการสาํรวจ ออกแบบให้รวดเรว็กว่านี�  เกษตรกรรอคอยนานมาก
ซึ�งส่งผลกระทบกบัภาพลักษณห์น่วยงาน




