
 สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมที่  13



งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําปาวคลอง RMC  ระยะ 3



หัวข้อที่  1   ข้อมูลโครงการ

หัวข้อที่  2   ผลสําเร็จของงาน

หัวข้อที่  3   การบริหารจัดการน้ํา

หัวข้อที่  4   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หัวข้อที่  5   ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวความคิดเห็น 
การ นําเสนอและอื่นๆ  

หัวข้อนําเสนอ



อ่างเก็บน้ําลําปาว
มีความจุของอ่างสูงสุด 2,450 ล้าน  ลบ.ม.       
(ที่ระดับ +165.700 ม.รทก.)  มีความจุของอ่างที่
ระ ดับเ ก็บกัก ป ริมาณน้ํา 1,430ล้าน ลบ.ม .       
( ที่ระดับ +162.000ม.รทก.) พื้นที่โครงการฯ
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว มีพื้นที่ส่งน้ํา
ด้านท้ายเขื่อนรวมทั้งสิ้น 314,300 ไร่ อยู่ในเขต 
อ.ยางตลาด อ.เมือง อ.กมลาไสยและกิ่งอําเภอฆ้อง
ชัย การส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําให้ทั่วถึงได้โดยคลองส่ง
น้ําสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย 

หัวข้อที่ 1  ข้อมูลโครงการ



หัวข้อที่ 1  ข้อมูลโครงการ

ขอบเขตโครงการ

พื�นที� 390 ไร่



พื้นที่ดําเนินการ
    พื้นที่ บ้านโนนเมือง ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตพื้นที่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว ฝ่าย
ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 9 โดยรับน้ําจาก
คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา คลองซอย 
13BR - RMC  มีพื้นที่รับประโยชน์
ประมาณ 390 ไร่  ราษฎรจํานวน
ประมาณ  109 ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ

   

คลองส่งน้ําRMC

คลองส่งน้ํา13BR  -RMC 

พื�นที� 390 ไร่

หัวข้อที่ 1  ข้อมูลโครงการ



ลักษณะโครงการ
    งานจัดรูปที่ดินแบบ  Intensive  มีพื้นที่รับประโยชน์ 
จํานวน  390  ไร่

  - จํานวนคูส่งน้ํา  6 สาย ความยาว 4550 เมตร

  - ถนน  5  สาย    ความยาว 2895 เมตร

  - คูระบายน้ํา 6  สาย  ความยาว 4944 เมตร

  - อาคารประกอบ 57  แห่ง 

  -  แปลงเกษตรกร 109  แปลง

หัวข้อที่ 1  ข้อมูลโครงการ



แผนงานก่อสร้าง
หน่วยงานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวคลอง RMC ระยะ 3 ได้

วางแผนงานก่อสร้าง โดยจะเริ่มเข้าดําเนินการต้นเดือนมกราคม 2561  ภายหลังจากเกษตรในพื้นที่เกี่ยว
ข้าวแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ธันวาคม 2560  และดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2561  เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวนาปี ได้ทันตามแผนการปลูกพืช และแผนการส่งน้ํา
ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว ซึ้งจะเริ่มส่งน้ําในฤดูฝน ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี      

ก่อนก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาลําปาวคลอง RMC ระยะ 3  ได้
ดําเนินการเตรียมงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560  โดยได้ทําการตรวจสอบ
เอกสารสิทธ์ที่ดินและบัญชีเนื้อที่แปลงที่ดิน จร.2  
เพื่อให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินได้ตรวจสอบยืนยัน
เนื้อที่ก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินโดยนําข้อมูลมา
ลงในแผนที่แปลงกรรมสิทธ์ เมื่อเกษตรกรเจ้าของ
ที่ดินได้ตรวจสอบแล้วจึงลงนามรับรองข้อมูลอีก
ครั้ง หากมีความคลาดเคลื่อนหรือสงสัยในเนื้อที่
แปลงตามเอกสาร จร.2 เจ้าหน้าที่ สจจ.13 ก็จะ
ทําการตรวจสอบและยืนขอให้กรมที่ดินเข้าสํารวจ
รังวัดต่อไป

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



         ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ น
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว 
พื้น ที่ ตําบลดงลิง  อํา เภอกมลาไสย 
จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  ส่ ว น ที่  3 พื้ น ที่
ดํ า เ นิ นการ  390 ไ ร่  ซึ่ ง เ ป็ นการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ ตาม
ประกาศเขตสํารวจจัดรูปที่ ดินตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517    
ซึ่ ง เป็นกฎหมายฉบับเก่า แต่ในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ส่ ว น อื่ น เ ป็ น ไ ป ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ
เกษตรกรรม  พ.ศ. 2558 ฉบับใหม่

การประเมินค่าคืนทุน  กองทุนจัดรูปที่ดิน        

                   การดําเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา สํานักงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ได้มีการประชุมชี้แจง
ข้อมูลโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามหัวข้อข้างต้น 
โดยทั้งนี้ได้มีการชี้แจ้งถึงการจัดเก็บเงินคืนทุนหรือ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดรูปที่ดิน โดยได้แสดงข้อมูล อัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยคิดจาก
งบประมาณโครงการ จํานวน 8,500,000 บาท พื้นที่โครงการ
ประมาณ 390 ไร่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ไร่ละ 21,797 
บาท และข้อมูลพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินแล้วเสร็จและได้มีการกําหนดอัตรา
แล้ว ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ 1 (ก่อสร้างปี 2557) ซึ่งเป็น
พื้นที่ใกล้เคียงกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ไร่ละ 15,280 บาท 
ซึ่งมีอัตราค่าคืนทุนที่จะต้องจ่าย ร้อยละ 20 เท่ากับ 3,056 บาท 
โดยทั้งนี้ได้ทําความเข้าใจกับเกษตรกรเจ้าของที่ดินว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเบื้องต้น แต่ก็สามารถบ่งชี้ถึงอัตราค่าใช้จ่ายที่
เกษตรกรเจ้าของที่ดินต้องจ่ายได้

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



 การประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านโนนเมือง ได้มีการจัดประชุม

เจ้าของที่ดินภายในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นตามมาตรา 36 เพื่อชี้แจงและสอบถามความสมัครใจในการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดิน โดยได้มีการจัดทําบันทึกยินยอมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการ ซึ่งเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมใน
การเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินมากกว่าสามในสี่ของเจ้าของที่ดินทั้งหมดและมีจํานวนพื้นที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น เจ้าของที่ดินจึงได้ดําเนินการคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนใน
การทําหน้าที่เป็นผู้แทนเจ้าของที่ดินในเขตท้องที่นั้น ตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2558

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การปฏบิตัติามขั �นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การปฏบิตัติามขั �นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การปฏบิตัติามขั �นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การปฏบิตัติามขั �นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การปฏบิตัติามขั �นตอนของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



หลักฐาน คจจ.อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัด

กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีมติเห็นชอบแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินตามที่หัวหน้าสํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2561 

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานสํารวจวางแนวก่อสร้าง งานถางป่า



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานเปิดหน้าดิน



ระหว่างก่อสร้าง        
แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานขึ้นคันดินคูส่งน้ํา



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานขุดคูส่งน้ํา



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานขุดคูระบายน้ํา



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ํา



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ํา



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานเกลี่ยหัวเบิมป้องกันการกัดเซาะ



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานลูกรังบดอัดแน่น



ระหว่างก่อสร้าง        แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

งานปรับแปลงเกษตรกร



ระหว่างก่อสร้าง        การควบคุมคุณภาพของงาน

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน

การทดสอบงานบดอัดแน่นคันดินคสู่งน้ําและถนน



ระหว่างก่อสร้าง        การควบคุมคุณภาพของงาน

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



ระหว่างก่อสร้าง        การควบคุมคุณภาพของงาน

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



หลังก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



หลังก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



หลังก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



แผนการเบิกจ่าย

งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและรุงรักษา
ลําปาวคลอง RMC ระยะ 3 ได้ดําเนินการ
เบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายที่กรม
กําหนด ได้ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 
เป้าหมายของกรม 21 % เบิกจ่ายได้  ๒2.15%

ไตรมาสที่ 2 
เป้าหมายของกรม 43 % เบิกจ่ายได้  50.59%  

ไตรมาสที่ 3 
เป้าหมายของกรม 65 %  เบิกจ่ายได้ 76.05 %

ปัจจุบัน แผนการเบิกจ่าย 86 %  ผลงาน 92%

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การทดสอบการส่งน้ํา
สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ได้ดําเนินการ

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําของงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวคลอง RMC 
ระยะ 3 แล้วและ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะนํากลุ่มผู้ใช้น้ําที่จัดตั้งพร้อมเชิญผู้นํา
ชุมชน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตําบลดงลิงและ ฝ่ายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโครงการลําปาวในพื้นที่มาร่วมการทดสอบการส่งน้ํา
  การจัดทํารายงานปิดงาน

เมื่อก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวคลอง RMC 
ระยะ 3 แล้วเสร็จ จะดําเนินการจัดทํารายงานปิดงานภายใน 15 วันหลังจาก
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางกําหนด

หลังก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การส่งมอบภารกิจและการส่งมอบการบริหารจัดการน้ํา
                 เมื่อดําเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว คลอง RMC     ระยะ 3  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้อง
ดําเนินการส่งมอบภาระกิจการจัดการน้ําชลประทานในเขตจัดรูปที่ดิน 
เพื่อให้เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

หลังก่อสร้าง

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



ประโยชน์ที่จะได้รับ

• เกษตรกรสามารถทําการเกษตร ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
การมีคูส่งน้ําดาดคอนกรีต คูระบายและถนนเข้าถึงโดยตรงทุกแปลง

• แปลงนาได้รับการจัดรูปใหม่ให้เหมาะต่อการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

• ลดข้อขัดแยงต่อการรับน้ําและการเดินทางเข้าสู่แปลงนา

• ลดการขายที่นาของเจ้าของที่ดินรุ่งหลัง

• ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นเป็นหลักทรัพย์ที่นาเชื่อถือกับสถาบันการเงิน

หัวข้อที่ 2  ผลสําเร็จของงาน



การจดัตั�งกลุ่มผู้ใช้นํ�ากับฝ่ายส่งนํ�า

หัวข้อที่ 3  การบริหารจัดการน้ํา



การบริหารจัดการน้ําในระดับคูส่งน้ําและรอบเวร

หัวข้อที่ 3  การบริหารจัดการน้ํา



การบริหารจดัการนํ�าในระดบัคูส่งนํ�าและรอบเวร

หัวข้อที่ 3  การบริหารจัดการน้ํา



 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร
โครงการเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง) ตามแบบแปลน ในเขตพื้นที่ อ.กมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการคนมีสุขภาพดีรายได้ดี Kalasin Happiness Model ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวข้อที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



หัวข้อที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่



การประสานแผนงานและบูรณาการการดําเนินงานใน 3 ภาคส่วนหรือ ประชารัฐ ได้แก่ รัฐ เอกชน และภาคสังคม

หัวข้อที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เกษตรกร ศึกษาดูงาน ณ โรงงานแม่รวย การเกษตร จ.สกลนคร



กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับเกษตรกรในพื�นที$

หัวข้อที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



หัวข้อที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับเกษตรกรในพื�นที$



      ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวคลอง RMC ระยะ 3 ล่าช้า

แผนปฏิบัติการก่อสร้างที่วางไว้ค่อนข้างมาก สามารถวิเคราะห์จําแนกสาเหตุได้ดังนี้
1.แผนการปฏิบัติงานร่วมกับช่างรังวัดจากกรมที่ดิน ไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาการก่อสร้างของ

สํานักงานจัดรูปที่ดิน
2.ขาดแคลนอุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เช่น กล้องสํารวจ Total 

Station และพาหนะเพื่อเข้าสํารวจพื้นที่ เป็นต้น
3. มีปริมาณฝนตกชุกกว่าปกติ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ทําให้เป็นอุปสรรคในการเร่งรัดงาน

                  ข้อเสนอแนะ
 เพื่อให้การก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน แบบ Intensive มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์ (IntensiveDevelopment) ควรได้รับการสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

2.การปฏิบัติงานร่วมกับกรมที่ดินควรมีการ หารือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนให้งานก่อสร้างสําเร็จได้ทันตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่  5  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวคิด การนําเสนอ และอื่นๆ 



จบการนําเสนอ 
  ขอบคุณครับ


