


1.3 บันทึกยินยอมเจ้าของที่ดิน1.1 รายละเอียดโครงการ

1.4 การคัดเลือกคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินชุมชน

3. การบริหารจัดการน ้า

การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า/หัวหน้าคูส่งน ้า

การประเมินประสิทธิภาพการส่งน ้า

การบริหารจัดการน ้าในระดับคูส่งน ้า/ 
รอบเวร

การจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน ้า

1.2 รายละเอียดโครงการ 
ประกาศเขตส้ารวจ 
ม.25 (พ.ศ.2517)

4.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การผลิต

2. ผลส้าเร็จของงาน

ก่อนก่อสร้าง

แผนงานก่อสร้าง และ 
แผนการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน

การปฏิบัติตามขั นตอนตาม
กฎหมาย

การประเมินค่าคืนทุน

การประชุมชี แจงแบบเบื องต้น

บัญชีรายชื่อเจ้าของท่ีดิน

คจจ. อนุมัติแผนผังจัดรูปท่ีดิน

ระหว่างก่อสร้าง

ผลการจัดซื อจัดจ้าง

ผลการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน

ขั นตอนการก่อสร้าง/
การควบคุมคุณภาพของงาน

ผลงานและการเบิกจ่ายเทียบ

กับแผน

การบริหารสัญญา

การรายงานผลงาน

หลังก่อสร้าง

การเปรียบเทียบปริมาณงาน

ผลงานครบถ้วยตามรูปแบบ

การจัดท้ารายงานปิด

การทดสอบส่งน ้า

งานการส่งมอบภารกิจ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด้าริ เมื่อ
วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ให้
ด้าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไข และบรรเทาอุทกภัยในพื นที่ภาคใต้ 
รวมทั งบริเวณลุ่มน ้าปากพนัง สรุปไว้ดังนี 

๑. พิจารณาด้าเนินการกักเก็บน ้าไว้ในพรุควนเคร็ง เพื่อชะลอ
ปริมาณน ้าท่วมลุ่มน ้าปากพนังตอนล่าง และเก็บกักน ้าไว้เพาะปลูกในฤดู
แล้ง

๒. ผันน ้าคลองชะอวดลงอ่าวไทยด้านตะวันออก โดยขุดคลอง
เชื่อม และขุดคลองเดิมพร้อมอาคารบังคับน ้าตามความเหมาะสม

๓. ควรมีการจัดรูปท่ีดินควบคู่กันไปด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้สามารถแพร่กระจายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกและช่วย
ประหยัดการใช้น ้าชลประทาน
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสามารถขนล้าเลียงผลผลิตออกจากแปลงนาได้สะดวก
สาระส้าคัญของโครงการ

ก่อสร้างคูส่งน ้า คูระบายน ้า ถนนในแปลงนา และอาคารประกอบ เพื่อให้สามารถ
แพร่กระจายน ้าได้อย่าง  มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูก และเกษตรกรสามารถขน
ล้าเลียงผลผลิตออกจากแปลงนาได้สะดวก
วงเงินงบประมาณ (งบตาม พรบ.61 รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพํฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปาก
พนัง)

วงเงินงบประมาณ 19,253,674 บาท (งานจ้างเหมา)
พื นที่ได้รับประโยชน์ 1,300 ไร่

ระยะเวลาด้าเนินการ  ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2561











1. ได้มีการส้ารวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะก้าหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินและสอบถามความสมัครใจ
ของเจ้าของที่ดินว่าจะให้ด้าเนินการจัดรูปที่ดินหรือไม่ และได้จัดท้าบันทึกแสดงความยินยอมหรือไม่ยินยอมไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว (ม.14 (1) พรบ. พ.ศ. 2517)

2. ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
ก้าหนดให้ท้องที่ต้าบลดอนตรอ ต้าบลเชียรเขา ต้าบลสวนหลวง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติต้าบลชะเมา อ้าเภอปากพนัง ต้าบล
ท้องล้าเจียก ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว  อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตส้ารวจ เพื่อก้าหนดเป็นเขต โครงการ     
จัดรูปที่ดิน และได้เข้าด้าเนินการส้ารวจเมื่อปีที่แล้ว (ม.25 พรบ. พ.ศ. 2517)

3. ได้มีการน้าเสนอแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ
คราวประชุม ครั งที่ 1/2559 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ขณะนี รอเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อประกาศ
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ม.39 พรบ.2558)

4. บทเฉพาะกาล มาตรา 69 ก้าหนดให้ท้องที่ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคันและ  
คูน ้า พ.ศ. 2505 เป็นเขตการจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี  และให้ท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนด
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม
พระราชบัญญัตินี  บรรดาการด้าเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน ้า หรือการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระท้าไปแล้วในขั นตอนใดในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด้าเนินการในขั นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ในกรณีที่มี
ปัญหาไม่อาจด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ในเรื่องใด ให้การด้าเนินการต่อไปในเรื่องนั นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลางก้าหนด



งานก่อสร้างจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังล่าง ส่วนท่ี 10-1 ได้รับการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดรูปท่ีดิน ตามมติท่ีประชุมครั งท่ี 1/2544 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ.2544 เน่ืองจากใช้งบประมาณงบตาม พรบ.ปี 2561 รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
พื นท่ีลุ่มน ้าปากพนัง)















ผลการก่อสร้าง 58 %

ผลการเบิกจ่าย 3.88%









สรุปจ้านวนคูส่งน ้า (ตามแบบก่อสร้าง)
1. 1(2R-MC1)    ชนิด TC3     ความยาว 1,554 เมตร
2. 3.2(2R-MC1)  ชนิด TC3     ความยาว 242   เมตร
3. 2(2R-MC1)  ชนิด TC1-R  ความยาว 890  เมตร
4. 6(2R-MC1)     ชนิด TC1-R  ความยาว 1,040  เมตร
5. 7(2R-MC1)     ชนิด TC1-R  ความยาว 444  เมตร

รวมทั้งหมด 4,170 เมตร

สรุปจ้านวนคูส่งน ้า (แก้ไขแบบก่อสร้าง)
1. 6.1(2R-MC1)   ชนิด TC1-R  ความยาว 786  เมตร
2. 5(2R-MC1)     ชนิด TC1-R  ความยาว 894  เมตร
3. 4(2R-MC1)      ชนิด TC1-R  ความยาว 1,755  เมตร

รวมทั้งหมด 3,435 เมตร
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เจ้าหน้าทีข่องส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น ้า 
ร่วมกับฝ่ายส่งน ้าที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังล่างเพื่อก้าหนดกติกาของกลุ่มรอบเวร
การส่งน ้าของแต่ละสาย 



การประเมินประสิทธิภาพการส่งน ้าของระบบชลประทานในไร่นาของงานจัดรูปที่ดินจะด้าเนินการโดยสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน ส้านักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อหาประสิทธิภาพของคูส่งน ้า



ปฏิทินแผนกิจกรรม
กลุ่มผู้ใช้น ้า สาย 2R-MC1



ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 จะจัดอบรมเกษตรกรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าและการผลิตในระดับแปลงเกษตร จ้านวน 1 โครงการ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ร่วมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดําเนินการเกษตร การลดต้นทุน และการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร การจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยจะเชิญวิทยากรจากเกษตรอ้าเภอ ปศุสัตว์อ้าเภอ ประมงอ้าเภอ สหกรณ์ พัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น จะด้าเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อมีผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 75% คาดว่าประมาณเดือน กันยายน 2561

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่



ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 ได้เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.
เข้าร่วมประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการนํ้าแบบมีส่วนร่วม และประชุมชี้แจงแนวงานก่อสร้าง 



ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 ได้ส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าเนินงานในการ            
บูรณาการด้าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ภายใต้โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมากจาก
พระราชด้าริ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ให้กับหน่วยงานหลักส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อบูรณาการประสานงานและติดตามผล



ได้มีการประชุมประสานแผนงานและบูรณาการการ
ด้าเนินงานกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประจ้าทุกเดือน

ได้มีการประชุมประสานแผนงานและบูรณาการ
ด้าเนินงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประจ้าทุกเดือน





ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 จะด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 เมื่อมีผลงานก่อสร้าง    
ไม่น้อยกว่า 75% คาดว่าจะด้าเนินการภายในเดือน กันยายน 2561



ส้านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพือ่เกษตรกรรมที่ 31 ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร
แบบผสมผสานเรื่องการเลี ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ยหมัก การปลูกผัก การเลี ยงปลา การปลูกข้าว เป็นต้น เมื่อด้าเนินการเสร็จ
เกษตรกรสามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์



ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามกรอบของแผนงานโครงการ ท้าให้เป้าหมายของปริมาณงาน และพื นที่ลดลง

เป็นจ้านวนมาก ต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานออกไป
2. แหล่งน ้าต้นทุนได้รับน ้าจากสถานีสูบน ้า MC๑ และ MC๒ ของโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ เป็นการใช้ระบบสูบน ้าจากคลองธรรมชาติเข้าสู่ระบบคลองส่งน ้าสายใหญ่และสายซอย ตามความสามารถของเครื่องสูบน ้า 
และเกษตรกรในพื นที่ยังไม่ปฏิบัติตามรอบเวรการส่งน ้า ที่ก้าหนด ท้าให้ปริมาณน ้าที่เกษตรกรได้รับไม่สม่้าเสมอ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จึงขาดแรงจูงใจที่จะยินยอมอนุญาตให้ใช้ที่ดินให้ด้าเนินการจัดรูปที่ดิน

3. ในพื นทีโ่ครงการ มีระยะเวลาช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืน และมีน ้าท่วมขังในเขตพื นที่เป็นระยะเวลานานบ่อยครั ง และ
ปัญหาท้านาของราษฎร ไม่เป็นไปตามแผนการเพาะปลูก (cropping pattle) โดยเริ่มท้านาไม่พร้อมกัน ในพื นที่เดียวกันต้นข้าวมีอายุ
ต่างกัน ท้าให้การด้าเนินการก่อสร้างไม่สามารถเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

4. สภาพภูมปิระเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ เนื่องจากการขุดลอกคลองธรรมชาติ และการพฒันาก่อสร้างสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ของของโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ และส่วนราชการต่างๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
เกษตรกรในพื นที่ จากการท้านาไปท้าการเกษตรปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น สวนปาล์มน ้ามัน โดยเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยู่ในท้องที่ อ่ืน 
ผู้ประกอบอาชีพท้านา ปัจจุบันเป็นผู้ท้านาเป็นผู้เช่าที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่สนใจที่จะยินยอมให้ด้าเนินการก่อสร้าง คูส่ง น ้า คูระบายน ้าและ
ถนนทางล้าเลียง ท้าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปแบบ และสัญญาจ้าง เสียเวลาในการแก้ไขแบบและสัญญา

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรงุ แก้ไขแบบกอ่สร้างให้มีความเหมาะสมกบัสภาพภมูิประเทศ และเปน็ไปตามความต้องการของราษฎรในปจัจุบนั
2. จัดสรรงบประมาณให้เปน็ไปตามแผนโครงการ




