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ค ำน ำ 

 เอกสารฉบับนี้ ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ส้านักงานชลประทาน
ท่ี 6  จัดท้าขึ้นเพื่อเป็นการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ประจ้าปี 2561 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเช่ือมโยงกับเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ประกอบด้วย 

  บทน้า ลักษณะส้าคัญขององค์กร 

หมวดท่ี 1 การบริหารองค์กรท่ีดี 

หมวดท่ี 2 การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 

หมวดท่ี 3 การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ซึ่งความส้าเร็จในการเตรียมข้อมูลและการจัดท้าเอกสารต่าง ๆ ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ท่ีทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความสามารถอย่างเต็ม
ก้าลังจนส้าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 สุดท้ายขอขอบพระคุณ  ผู้อ้านายการส้านักงานชลประทานท่ี 6  ผู้อ้านายการส่วนจัดสรรน้้าและ
บ้ารุงรักษา สชป.6 ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าฯ หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  หัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีทุก ๆ ท่าน ของโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาล้าปาว ท่ีให้การสนับสนุนและให้ก้าลังใจด้วยดมีาโดยตลอด 
  
 
 
 

        (นายอภิสิทธิ์  มาเมือง) 
         หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

                   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
      ส้านักงานชลประทานท่ี 6 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

1. แนะน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 3 
 

 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 เป็น 1 ใน 9 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ของโครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาล้าปาว  พื้นท่ีฝ่ายส่งน้้ารับน้้าจากคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวาจากกม. 12+850 ถึง กม. 28+000 รวม
ความยาว 15+150 กม. มีพื้นท่ีชลประทานในเขตความรับผิดชอบ 46,715 ไร่ อยู่ในเขตอ้าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ พื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานจะเป็นพื้นท่ีปลูกข้าว และ บ่อกุ้ง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระบบส่งน้้านอกจากคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา ท่ีเป็นคลอส่งน้้าสายหลักแล้ว ในเขตฝ่ายส่งน้้าฯ ยังมี
คลองซอย 2 สาย และคลองแยกซอยอีก 9 สาย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้้าเต็มพื้นท่ีฝ่ายฯ ท่ีแบ่งออกเป็นโซน
ท้ังส้ิน 6 โซน 

โครงสร้างและอัตราก้าลังของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ้า 9 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราวกึ่งประจ้า 10 คน  

ในการบริหารบริหารจัดการน้้าในเขตฝ่ายฯ จะบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม โดยมีอาสาสมัคร
ชลประทาน จ้านวน 13 คน เข้ามาช่วยในการประสานงานกับองค์กรผู้ใช้น้้าท่ีมีท้ังหมด 8 กลุ่ม   

2. ผลงานที่โดดเด่นของฝ่ายส่งน้้า 
ในการบริหารงานของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, กรมชลประทาน รวมท้ังประสานงานกับทุกหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งผลงานท่ีโดดเด่นของฝ่ายส่งน้้าฯ มีดังนี้ 
 
 
 



ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่)

แล้ง 2559/2560 ข้าวเจ้า 255           611           7.55          1,176,501.44       4,613.73         
ข้าวเหนียว 38,911       750           10.57        308,578,570.72    7,930.37         
ปอเทือง 530           100           18.00        954,000.00         1,800.00         
ข้าวโพดหวาน 7              200           20.00        28,000.00           4,000.00         
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 21            20            1,500.00     630,000.00         30,000.00       
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ 29            50            700.00       1,015,000.00       35,000.00       
ถั่วฝักยาว 3              145           10.00        4,350.00            1,450.00         
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 10            40            1,500.00     600,000.00         60,000.00       
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 22            20            12,000.00   5,280,000.00       240,000.00      
พชืผักอืน่ ๆ 2              30            50.00        3,000.00            1,500.00         
บ่อปลา 96            228           60.00        1,313,280.00       13,680.00       
บ่อกุง้ 1,463        450           800.00       526,680,000.00    360,000.00      

41,349       846,262,702.16    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 87,442       1,671,283,535.50 19,113.05       
ของฝ่ายส่งน้้าฯ

รวม

จ้านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ป)ี
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว

2.1 การบริหารจัดการน้้าระหว่างพื้นที่ปลูกข้าวและบ่อกุ้ง 

  ในพื้นท่ีฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ท้ังในส่วนของคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา และคลองซอย 1L-1-RMC จะ
มีเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งจ้านวนมาก โดยเฉพาะคลอง RMC มีการท้านาข้าวปนกับการเล้ียงกุ้ง ท้าให้การบริหารจัดการ
น้้าดังกล่าวต้องให้ความส้าคัญเป็นพิเศษ  เนื่องจากความต้องการน้้าของข้าวและกุ้ง ไม่ตรงกัน  เช่น  ช่วงเก็บเกี่ยว
ข้าว นาข้าวไม่ต้องการน้้าแต่บ่อกุ้งยังต้องการน้้า ซึ่งฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  ได้เข้าไปศึกษาความต้องการน้้าของบ่อกุ้ง 
เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ี การจัดรอบเวรการส่งน้้า รวมท้ังเข้าไปประชุมให้ความรู้และ
ติดตามการส่งน้้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการน้้า และให้เกษตรกรท่ีท้าการเกษตรท้ังสอง
ประเภทได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา  และผลผลิตของการเกษตรท้ังสองชนิดไม่ลดหรือเสียหาย ประกอบหา
แนวทางพิจารณาแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป 

 
 

 

ประชุมผู้เลี้ยงกุ้งหาแนวทางแก้ไข 
ระหว่างบ่อกุ้งกับนาข้าว 

นาข้าว 

บ่อกุ้ง 



2.2 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากป่าดงระแนง 

ป่าดงระแนงมีพื้นท่ีรับน้้าฝนประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อเวลาฝนตกหนักจะท้าให้เกิด
น้้าป่าไหลหลากมาตามพื้นท่ีลาดด้านท้ายและไหลบ่าข้ามถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร(บ่อกุ้งเป็นส่วนมาก) และไหล
ลงคลองส่งน้้า RMC ท่ีท้าให้เกิดความเสียหายท้ังแก่พื้นท่ีการเกษตรและอาคารชลประทาน  

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ร่วมกับอ้าเภอยางตลาด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมหา
แนวทางในแก้ไขปัญหา  ซึ่งเบื้องต้นได้ออกแบบการระบายน้้าจากป่าดงระแนงให้มีลีกษณะก้างปลา เพื่อผลักดัน
และกระจายน้้าเข้าป่าด้านข้าง ลดการรวมตัวของน้้า  จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายฯ ปัจจุบันการไหลหลากของ
น้้าป่าได้ลดลง  ซึ่งฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ยังติดตามและเฝ้าระวัง  ซึ่งหากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ฝ่ายฯยังมีแนวคิดการขุด
คลองระบายน้้าเพื่อลดความเสียหายซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 

3. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส้าเร็จ 
3.1 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
3.2 ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้วางแผนการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เช่น ส่ง

เข้าร่วมอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ ของกรมชลประทาน เพื่อน้าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี
อย่างยั่งยืน  

ทิศทางการไหลของน้้าป่า 

คอสะพานได้รับความเสียหาย 



3.3 การประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ได้รับความช่วยเหลือ และความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3.4 การได้รับความร่วมมือจากองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ท่ีให้ความร่วมมือและเห็นความส้าคัญของ
การบริหารจัดการน้้าท่ีฝ่ายฯ ได้วางแผนไว้ 

3.5 ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ท้าการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และทุกภาคส่วนท่ีขอความร่วมมือได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดความเช่ือมั่นในองค์กร 



1 
 

บทน า 
ลักษณะส าคัญขององค์กร 

ลักษณะองค์กร 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ส้านักงาน
ชลประทานท่ี 6 ต้ังอยู่ท่ีบริเวณปากทางเข้าเขื่อนล้าปาว ต้าบลดอนสมบูรณ์ อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พิกัด ละติจูด 16.409769 ลองติจูด 103.414924 หรือ 48QUD 307 149 แผนท่ี 1:50,000 ระวาง 5641I  มี
หน้าท่ีบริหารจัดการน้้าชลประทานให้กับกิจกรรมทางการเกษตร การอุปโภค-บริโภค โดยรับน้้าจากอ่างเก็บน้้าล้า
ปาว ท่ีคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.12+850 ถึง กม.28+000 ความยาว 15.150 กิโลเมตร มีพื้นท่ีชลประทาน 
46,715 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีการปกครองบางส่วนของอ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 4 ต้าบล 57 หมู่บ้าน 

รูปท่ี ก1  แผนท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

 

 

 



2 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงานชลประทานที่ 6  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว และ
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 3 

ตารางท่ี ก1  หน้าท่ีตามกฎหมายของส้านักงานชลประทานท่ี 6 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ส้านักงานชลประทานท่ี 6 

  

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์พ.ศ.2557 

(1) ด้าเนินการบริหารจัดการน้้าเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค 
การอุตสาหกรรมการคมนาคมทางน้้า การพลังงาน และการรักษา
ระบบนิเวศน์ 

(2) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและโครงการอื่นตามพื้นท่ีลุ่มน้้าท่ี
กรมมอบหมาย 

(3) วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้้า 
(4) ดูแล บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เกี่ยวกับงานชลประทานและด้าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เข่ือนและอาคารประกอบ 

(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสร้างองค์กร
ผู้ใช้น้้าชลประทานให้มีความเข้มแข็ง 

(6) ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้้า 
(7) ศึกษา จัดท้ารายงานเบื้องต้น ส้ารวจและออกแบบโครงการ

ชลประทานและโครงการอื่นตามพื้นท่ีลุ่มน้้าตามท่ีกรมมอบหมาย 
(8) ควบคุมและก้ากับดูแลการใช้ท่ีราชพัสดุในส่วนท่ีกรมรับผิดชอบ 

ทางน้้าชลประทาน และการบริหารสินทรัพย์ของกรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดและส่วน

ราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
(10) ให้ค้าปรึกษาในการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจท่ี

ถ่ายโอน 
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ตารางท่ี ก2  หน้าท่ีตามกฎหมายของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

 
    

ตามค้าส่ังกรมชลประทาน ท่ี 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการ
ก้าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส้านักและกอง 

(1) อ้านวยการ วางแผน ด้าเนินการ ตรวจสอบประเมินผล การ
บริหารจัดการน้้า การเก็บกัก ทดน้้า ส่งน้้า ระบายน้้า การคมนาคทาง
น้้า การรักษาระบบนิเวศทางน้้าชลประทาน การป้องกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้้าและการบ้ารุงรักษาระบบชลประทานในพื้นท่ี
โครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
(2) ก้ากับ ดูแลการพิจารณาโครงการ ส้ารวจ ออกแบบเบื้องต้นงาน
ชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการให้ถูกหลักวิชาการ
สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้รับบริการ 

(3) วางแผนงานและงบประมาณ งานซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบชลประทาน ทางชลประทาน อาคารประกอบ ระบบสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า โครงการป้องกันน้้าเค็ม โครงการพระราชด้าริ โครงการป้องกัน
ตนเองชายแดน (ปชด.) โครงการผันน้้าข้ามลุ่มน้้า และโครงการพิเศษ
อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้อาคารและระบบ
ชลประทานมีสภาพพร้อมใช้งาน 

(4) จัดต้ัง พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ แก่องค์กร
ผู้ใช้น้้า เกษตรกร ยุวชลกรและประชาชน รวมท้ังด้าเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีโครงการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการน้้าชลประทาน อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

(5) ก้ากับดูแล และควบคุมการบริหารงานท่ัวไป ได้แก่ งานพัสดุ
ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ งานธุรการ และงานการเงินและบัญชี เพื่อให้การ
บริหารงานถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

(6) ประสาน บูรณาการงานด้านบริหารจัดการน้้าร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลาย และมีข้ันตอนท่ีซับซ้อนเป็นพิเศษ 

 (7) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา น้้าฝน 
น้้าท่า ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า ฝายทดน้้า และประตูระบายน้้า ข้อมูล
ด้านการเกษตร ปริมาณน้้าท่ีส่งเข้าพื้นท่ีชลประทาน ข้อมูลด้านภูมิ
สารสนเทศและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการน้้าและป้องกันภัยอันเกิดจากน้้าในพื้นท่ีโครงการ และแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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ตารางท่ี ก2  หน้าท่ีตามกฎหมายของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
 

 (8) ควบคุม ก้ากับ ดูแลการใช้ท่ีราชพัสดุและทางน้้าชลประทานท่ี
อยู่ในพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

(9 ) ก้ากับ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บ้ารุ งรักษา การใช้งาน
ยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องกว้านบานระบาย ระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรมาตร เครื่องจักรกลสูบน้้า เครื่องมือส่ือสารและระบบ
สารสนเทศของโครงการ เพื่อให้มีเครื่องจักรเครื่องมือท่ีมีความพร้อม
สนับสนุนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(10 )  ก้ ากับดูแล ควบคุมการก่อสร้ า งระบบสูบน้้ าควบคุม
เครื่องจักรกลสูบน้้า และส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการ
พัฒนาซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบ ไฟฟ้า
และระบบส่งน้้า รวมท้ังอาคารประกอบให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส้าหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร 
การป้องกันอุทกภัย 

(11) ก้ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้ค้าแนะน้าในการจ้างเหมา
และบริหารสัญญา การส้ารวจ ออกแบบ ซ่อมแซม ปรับปรุ ง
บ้ารุงรักษางานชลประทานและอื่นๆ ท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ล้าปาวได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีก้าหนด
อย่างมีคุณภาพแล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา 

(12) ให้ค้าแนะน้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า 
การซ่อมซมบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้้าและ
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้้ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของส้านักงานชลประทาน หรือกรม
ชลประทาน หรือภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
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ตารางท่ี ก3  หน้าท่ีตามกฎหมายของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
       

ตามค้าส่ังกรมชลประทาน ท่ี 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการ
ก้าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของส้านักงานชลประทานท่ี 1-17 

(1) วางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้้าและการระบายน้้า การวางแผน
การปลูกพืช และการบริหารจัดการน้้า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้้า
ต้นทุน ท้ังในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) จัดท้าประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้้า และโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อไห้ปริมาณงาน
ถูกต้องตามแบบรูป รายการทางวิศวกรรม รวมท้ังกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวข้อง 

(3)  บัน ทึก รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลด้านอุทกวิทยา และ
อุตุนิยมวิทยา ความต้องการใช้น้้า เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้้า 
บริหารจัดการน้้า บรรเทา/แก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้้า 
ด้านการอุปโภค การเกษตร และระบบนิเวศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ดูแลท่ีราชพัสดุ และทางน้้าชลประทานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อให้เกิดการใช้พื้นท่ีอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ รวมท้ังไม่มีผลกระทบต่องานชลประทาน 

(5) ส้ารวจ ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ของ
เข่ือนและอาคารชลประทานเบ้ืองต้น เพื่อรายงานสภาพความพร้อมใช้
งานของอาคารชลประทาน 

(6) ด้าเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม 
บ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและบ้ารุงรักษาทางชลประทานในเขต
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การด้าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป้าหมายของโครงการ 

(7) ประสานงาน และร่วมด้าเนินการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้า จัดฝึกอบรม
และให้ค้าแนะน้าแก่กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ คณะกรรมการจัดการชลประทาน 
(JMC) ยุวชลกร อาสาสมัครชลประทาน ให้ เรียนรู้การใช้น้้ า
ชลประทานและบ้ารุงรักษาระบบชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น้้า 

(8)  ด้าเนินการงานก่อสร้ างสถานี สูบน้้ าด้วยไฟฟ้า ควบคุม
เครื่องจักรกลสูบน้้า และส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการใน
การพัฒนาซ่อมแซมเครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
และระบบส่งน้้า รวมท้ังอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่ อ ช่วยเห ลือเกษตรกรส้าหรับการอุปโภค -บริ โภค  
การเกษตร การป้องกันอุทกภัย 
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ตารางท่ี ก3  หน้าท่ีตามกฎหมายของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 (ต่อ) 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
       

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก้าหนด เช่น งานตามนโยบายของการะทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบประจ้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร
บรรยายบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม จ้านวน 5 รุ่น และก้าหนด
พื้นท่ีเป้าหมายท่ีเหมาะสมด้านน้้าชลประทานเพื่อเข้าระบบการ
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ 

แนวทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 

ตารางท่ี ก4  แนวทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ แนวทางการให้บริการ 

1. เกษตรกรในเขตพื้นท่ีชลประทาน 1.1 ส่งน้้าให้แก่พื้นท่ีชลประทานในเขตท่ีรับผิดชอบ จ้านวน 46,715 
ไร่ เพื่อท้าการเกษตร การเล้ียงสัตว์น้้า ท้ังฤดูฝน-ฤดูแล้ง 

1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการชลประทาน การ
ด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน และการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้้า 

1.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ในแนวทางการ
บริหารจัดการของโครงการฯ และฝ่ายฯ 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

2.1 ให้การสนับสนุน แนะน้างานด้านการชลประทาน แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน และอื่นๆ 
เช่น การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาคูส่งน้้า การบ้ารุงรักษาระบบสูบน้้า
เพื่อการเกษตร และการซ่อมแซมถนนบนคันคลอง 

2.2 ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้้าเคล่ือนท่ี เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหา
เรื่องน้้าท่วม-น้้าแล้ง และเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

2.3 ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นการขออนุญาตใช้ท่ีดินราชพัสดุ ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 

2.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ใน
แนวทางการบริหารจัดการของโครงการฯ และฝ่ายฯ 

3. บุคคลท่ัวไป/ชุมชนและสังคม 
 

3.1 ให้ค้าแนะน้าความรู้ด้านการชลประทาน และการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้้าท่วม-น้้าแล้ง 

3.2 ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้้าเคล่ือนท่ี เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหา
เรื่องน้้าท่วม-น้้าแล้ง และเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

3.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ใน
แนวทางการบริหารจัดการของโครงการฯ และฝ่ายฯ 
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รูปท่ี ก2  แผนภูมิองค์กรของโครงการส่งน้้าและบา้รุงรักษาล้าปาว 
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รูปท่ี ก3  แผนภูมิองค์กรของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการ 

ตารางท่ี ก5  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรม 

กรมชลประทาน 

วิสัยทัศน์ 
" กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้้า (Water Security) 

เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 " 

พันธกิจ 

 พัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้้าให้เกิดความสมดุล 
 บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม   
 ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม   
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้้า และการบริหารจัดการน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า (Basin-
based Approach) 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้
น้้า   

 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า   
 การเสริมอ้านาจประชาชนในระดับพื้นท่ี (Empowering) การสร้างเครือข่าย และ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้้าชลประทาน (Netwoking 
Collaboration Participation) 

 การปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ(Turnaround to Intelligent Organization) 
 

ค่านิยม 

WATER for all  
 Work Smart 
 Accountability 
 Teamwork & Networking 
 Expertise 
 Responsiveness                 

 
:   เก่งงาน เก่งคิด 
:   รับผิดชอบงาน 
:   ร่วมมือ ร่วมประสาน 
:   เช่ียวชาญงานท่ีท้า  
:   น้าประโยชน์สู่ประชาชน  

วัฒนธรรมองค์กร “ เช่ียวชาญเรื่องน้้า  ท้างานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน ” 
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รูปท่ี ก4  แผนท่ียุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 – 2564 

 
 

รูปท่ี ก5  วิสัยทัศน์ : โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว และ ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
วิสัยทัศน์ : โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 

 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 
 
 
 
 
 

 
 

“สนับสนุนน้ าให้ทุกภาคส่วนพึงพอใจ เพ่ือเศรษฐกิจท่ีมั่นคง” 

“เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งมั่นปฏิบัติงานสนับสนุนน้ า ให้ผู้รับบริการ  
โดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนพึงพอใจมากท่ีสุด” 



11 
 

1 

9 10 ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ้า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 

บุคลากรของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว มีท้ังส้ิน 20 คน โดย
แยกเป็น (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560) 

 ข้าราชการ  จ้านวน    1 คน 
 ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน    9 คน 
 ลูกจ้างช่ัวคราว  จ้านวน   10 คน 

 

รูปท่ี ก6  แผนภูมิอัตราก้าลังของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี ก6  ข้อมูลข้าราชการ 

ข้าราชการ 

ต้าแหน่ง/อายุ/วุฒิการศึกษา จ้านวน รวม 
ต้าแหน่ง 
1. นายช่างชลประทาน ช้านาญงาน 

 
1 

 
1 

อาย ุ  อายุเฉล่ียโดยรวม 
1. อายุตัวเฉล่ีย 
2. อายุราชการเฉล่ีย 

51 
27 

51 
27 

วุฒิการศึกษา  รวม 

1. ปริญญาตร ี(วศ.บ.ชลประทาน) 1 1 

รวม 1 1 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ตารางท่ี ก7  ข้อมูลลูกจ้างประจ้า / พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ้า / พนักงานราชการ 

ต้าแหน่ง/อายุ/วุฒิการศึกษา จ้านวน รวม 
ต้าแหน่ง 
1. ช่างฝีมือสนาม ช้ัน 3 
2. พนักงานส่งน้้า ส.2 
3. พนักงานชลประทาน บ.2 
4. พนักงานพิมพ์ ส.2 

 
2 
5 
1 
1 

 
2 
5 
1 
1 

อาย ุ  อายุเฉล่ียโดยรวม 
1. อายุตัวเฉล่ีย 
2. อายุราชการเฉล่ีย 

54 
25 

54 
25 

วุฒิการศึกษา  รวม 
1. ต้่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตร ี

8 
1 

8 
1 

รวม 9 9 

(4) ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการ
และการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี ก8  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวกท่ีส้าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี 
 โปรแกรมส้าเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS-Office, และ ROS-Excel 

 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ เช่น AutoPlay Menu Builder และ 
Q-GIS 

อุปกรณ์ 

 เครื่อง Computer จ้านวน 1 เครื่อง  
 Notebook จ้านวน 1 เครื่อง 
 Printer จ้านวน 2 เครื่อง 
 วิทยส่ืุอสาร ระบบ VHF จ้านวน 1 ชุด 
 กล้องถ่ายรูป Digital จ้านวน 1 ตัว 

ส่ิงอ้านวยความสะดวก 

 อาคารที่ท้าการฝ่ายส่งน้้า จ้านวน 2 หลัง ,คลังพัสดุ จ้านวน 1 หลัง 
 ห้องประชุม พร้อมเครื่อง projector จ้านวน 1 ชุด 
 ระบบ WIFI 
 รถปิกอัพ จ้านวน 1 คัน ,รถบรรทุกเทท้าย จ้านวน 1 คัน ,รถจักรยานยนต์ 

จ้านวน 8 คัน 
 เครื่องตัดหญ้า จ้านวน 2 เครื่อง 
 เครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 เครื่อง 
 เครื่องผสมคอนกรีต จ้านวน 1 เครื่อง 
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ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 

(5) โครงสร้างของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว และโครงสร้างของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 

รูปท่ี ก7  โครงสร้างของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรกัษาล้าปาว 

 

 
 

 

รูปท่ี ก8  โครงสร้างของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



14 
 

วิธีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้น้าแนวทางนโยบายการกากับดูแลองค์กรท่ีดีของกรมชลประทาน และ
ของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว มาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี้ 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1. มุ่งมั่นด้าเนินงานด้านชลประทาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างความ

เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนและสังคม 
• โดยการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.ชลประทานหลวง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การประกาศทางน้้าชลประทานมาตรา 5 และมาตรา 8 และการปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการดูแลและใช้ประโยชน์จากท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

• ด้าเนินการบริหารจัดการน้้าตามกรอบท่ีวางไว้อย่างเหมาะสม รวมท้ังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
• ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ และองค์ปกครองท้องถิ่น ในการปลูกต้นไม้ การท้า

ความสะอาดคลองส่งน้้า รวมทั้งสร้างค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายฯในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

รูปท่ี ก9  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* ลูกจ้างช่ัวคราว 

ฝ่ายส่งน้ าฯที่ 3 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ
พัฒนาสามัคคีบริหารการใช้น้ าท าความ
สะอาดคลอง 2L-RMC เนื่องในครบรอบ
วันสถาปนากรมชลประทาน 114 ปี 
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 

ฝ่ายส่งน้ าฯที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแยกขยะ 
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นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. การบริหารจัดการน้้าชลประทานในเขตพื้นท่ีชลประทานตามปริมาณน้้าท่ีได้รับการจัดสรรจากโครงการฯ 
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และใหผู้้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการส่งน้้าอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 

o ให้ความส้าคัญกับเรื่องร้องขอของราษฎร ท่ีต้องมีความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและรายงาน
ผลการด้าเนินการต่อโครงการฯ 

2. จัดท้าและพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังความรู้ด้านชลประทาน 
o เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบงานด้านชลประทาน เช่น การเข้าร่วมประชุม, 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ และท้องถิ่น 
3. การประเมินผลของผู้รับบริการ เพื่อน้ามาพัฒนาการให้บริการ 
o การรังฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ จากการประชุมในวาระต่าง ๆ และจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

นโยบายด้านองค์กร 
1. จัดท้าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และของโครงการฯ 
2. จัดท้าแผนค้ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ตามการแบ่งหน้าท่ีของฝ่ายฯ 
3. การพัฒนาบุคลการและน้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
4. การรายงานผลงานและการติดตามประเมินผล 

นโยบายด้านผู้ปฏบิัติงาน 
1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2. เสริมสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
3. สร้างจิตส้านึกในการปฏิบัติงาน 
4. เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นมาปฏิบัติงาน 

(6) หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 

ตารางท่ี ก9  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการ 

ส่วนราชการ/องค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

ข้อก้าหนดในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกัน 

1. หน่วยงานภายใน
กรมชลประทาน 

ประสานงานการบริหาร
จัดการน้้ า  การ เพิ่ มพู น
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ประสานงาน, แลกเปล่ียน
ความรู้, ประสบการณ์ การ
ช่วยเหลือ และท้ากิจกรรม
ร่วมกัน 

- พบปะพูดคุย  
- สอนงาน 
- แลกเปล่ียนความรู้ 
- การประชุม  

2. แขวงทางหลวง
ชนบทกาฬสินธุ์ 

ดูแลการซ่ อมแซมและ
บ้ารุงรักษา การปรับปรุง
ถนนบนคันคลอง ท่ีกรม
ชลประทานส่งมอบ 

- แขวงทางหลวงชนบทฯ 
ดู แล ผิ ว จร าจร  ท้ั ง ก าร
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา และ
การปรับปรุงถนนบนคัน
คลอง 
- กรมชลประทาน ดูแลการ
บ้ารุงรักษาคันคลองส่งน้้า
และร่วมตรวจสอบรูปแบบ
การปรับปรุงถนน สะพาน 
เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้้า 

- แจ้งเป็นหนังสือราชการ 
- การประชุมร่วมกัน 
- การประสานงานในพื้นท่ี

ทางโทรศัพท์ 
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ตารางท่ี ก9  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการ (ต่อ) 

ส่วนราชการ/องค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

ข้อก้าหนดในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกัน 

4. องค์กรผู้ใช้น้้า ร่วมบริหารจัดการน้้าและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มพูนความรู้ 

การบ้ารุงรักษาระบบส่งน้้า 
ก่อน-ระหว่างการส่งน้้า, 
การรับน้้าเป็นรอบเวร 

- การประชุม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- อาสาสมัครชลประทาน 

5. หน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ร่วมด้าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงฯ 
เช่น ศพก. ,การส่งเสริม
ระบบแปลงใหญ่ 

ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงฯ และกรม
ชลประทาน 

- แจ้งเป็นหนังสือราชการ 
- การประชุมร่วมกัน 
- การประสานทางโทรศัพท์ 
- ออกปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

 
รูปท่ี ก10  ประชุมแนวทางการปรับปรุงท่อลอดคลอง 2L-RMC กม.4+150 ระหว่างฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 และ
โครงการฯล้าปาว กับ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

(7) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียหลักของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 

ตารางท่ี ก10  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให้ 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
วิธีการส่ือสารระหว่างกัน 

1. กลุ่มผู้ใช้น้้าในเขต
ชลประทาน 

- การบริหารจัดการน้้า
ชลประทาน 

- การสนับสนุนเครื่องจักร 
และวัสดุป้องกันระบบ
ชลประทานท่ีเสียหาย
ระหว่างการส่งน้้า 

- สนับสนุนเครื่องสูบน้้า 

- ได้รับน้้าเพียงพอและตรง
ตามความต้องการ 

- ระบบชลประทานพร้อม
ใช้งานเสมอ 

- ได้รับการสนับสนุน
เครื่องสูบน้้าในพื้นท่ีท่ี
เส่ียงต่อการขาดน้้า 

- ติดต่อผ่าน อส.ชป.,
พนักงานส่งน้้าและท่ี
ฝ่ายส่งน้้า ฯ 

- ประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าวผ่านผู้น้า
ชุมชน 

- การประชุม 
- ทางโทรศัพท์ 

2. ส่วนราชการในพื้นท่ี - สถานการณ์น้้าในอ่างฯ 
- การบริหารจัดการน้้า 
- ข้อมูลและความรู้ด้าน

ชลประทาน 

- รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
การบริหารจัดการน้้า  

- แนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้้าในพื้นท่ี 

- การประชุม 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- เอกสาร ข้อมูลด้าน

ชลประทานต่าง ๆ 
3. ประชาชนท่ัวไป - สถานการณ์น้้าในอ่างฯ 

- การบริหารจัดการน้้า 
- รับทราบข้อมูลการ

บริหารจัดการน้้า  
- เอกสารเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ 
2. ความท้าทายต่อองค์กร 

ก. สภาพการแข่งขัน 

ตารางท่ี ก11  สภาพการแข่งขัน 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่งขัน/เปรียบเทียบ ประเด็นการแข่งขัน ผลการด้าเนินการ 

ภายใน ฝ่ายส่งน้้าฯภายในโครงการฯ
ล้าปาวและภายในส้านักงาน
ชลประทานท่ี 6 

การบริหาร จัดการน้้ า  ท่ีมี
ความต้องการใช้น้้าท่ีแตกต่าง
กัน ระหว่างเกษตรกรท่ีปลูก
ข้าวกับเกษตรกรท่ีเล้ียงกุ้ง 

สามารถบริหารจัดการน้้ า 
ให้กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวกับ
เกษตรกรท่ีเ ล้ียงกุ้ง ไ ด้ตาม
ความต้องการท้ังในฤดูฝน-ฤดู
แล้ง และผลผลิตท้ัง 2 กลุ่ม
ไม่ได้รับความเสียหาย 

ภายนอก - หน่วยงานราชการภาย ใน
กระทรวงเกษตรฯ 
- ส่วนราชการอื่น  ๆ ท่ี
ปฏิบั ติงานด้านการบริหาร
จัดการน้้า 

- ความส้าเร็จในการปฏิบัติ 
งานตามนโยบายกระทรวงฯ 
- ปริ มาณน้้ า ต้น ทุน ท่ีมี อยู่ 
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

- เป็นวิทยการอบรมให้ความ 
รู้ ด้ า น ชลป ร ะ ท าน ให้ กั บ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก ศพก.
อ้ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด  แ ล ะ
เกษตรกร ท่ี เข้ าร่วมระบบ
แปลงใหญ่ 
- บริหารจัดการน้้าได้เพียงพอ 
และตรงตามความต้องการ
ของทุกภาคส่วน  
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ตารางท่ี ก11  สภาพการแข่งขัน (ต่อ) 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่งขัน/เปรียบเทียบ ประเด็นการแข่งขัน ผลการด้าเนินการ 

ภายนอก   - บุคลากรมีความรู้  ความ 
สามารถ และมีประสบการณ์
การท้างานมานาน 

(8) ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 ประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 การวางแผนบริหารจัดการน้้าของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีชลประทาน 46,715 ไร่ เพื่อลด
ปัญหาความขัดแข้งเรื่องน้้า และตรงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้้าและผู้รับบริการ 

 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถของบุคลากรของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 รวมท้ังมีการ
พัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง 

 การน้าเทคโนโลยีและโปรแกรมส้าเร็จรูปต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้มีการติดตามงานในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
 การให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าและผู้รับบริการ เช่น การรับน้้า 

ตามรอบเวร และการร่วมกันบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 

ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของฝ่ายส่งและบ ารุงรักษาที่ 3 

ตารางท่ี ก12  ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งมผีลต่อสภาพการแข่งขันของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

ปัจจัย ผลกระทบ 

ปัจจัยภายใน 

- การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของนโยบายผู้บริหาร
ระดับสูง 
- การปรับโครงสร้างระบบส่วนราชการ 
- บุคลกรท่ีมีความช้านาญในด้านชลประทานมีอัตรา
ลดลง 

ปัจจัยภายนอก 

- นโยบายรัฐบาล 
- เสถียรภาพทางการเมือง 
- สภาวะเศรษฐกิจ สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- งานนโยบายกระทรวงเกษตรฯท่ีเข้ามากระทบงาน
ในพื้นท่ีมากขึ้น และต้องบูรณาการกันหลายหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(9) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 คือ 

ตารางท่ี ก13  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ส่ิงท่ีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 
- บริหารจัดการน้้าชลประทานทุกภาคส่วนได้รับน้้า

อย่างเพียงพอ ท่ัวถึง เป็นธรรม 
- บรรเทา/ลดความเสียหายเนื่องจากภัยทางน้้า 

ด้านปฏิบัติการ 

- ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีมีความแตกต่าง และต้องการ
ใช้น้้าไม่ตรงกัน 

- ประยุกต์แนวทางการจัดการน้้าในพื้นท่ีให้เข้ากับ
นโยบายกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรฯ  

- เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

- พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเอง
และบุคลากรให้เพิ่มข้ึน เพื่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายในหลากหลายหน้าท่ี 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า
ชลประทาน  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(10) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 เพื่อให้เกิดผลการ 
      ด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี ก14  แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- น้าเทคโนโลยี และอุปกรณ์มาช่วยในการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้้า 

- เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองและ
บุคลากรภายในฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 อย่างต่อเนื่อง 
 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

- สามารถรวบรวมและจัดท้าระบบข้อมูลของฝ่ายฯ ท่ี
มีความสะดวกต่อการค้นหาและน้าใช้งาน 

- สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้น้้าและ
ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 

- สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการน้้า และแก้ไข
ปัญหาความเสียหายจากภัยท่ีเกิดจากน้้า 

(11) แนวทางในการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 

 การสนับสนุนให้บุคลากรภายในฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อน้าความรู้ท่ีได้รับมา
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน เช่น ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ส่งเจ้าหน้าท่ี จ้านวน 2 คน ให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม เมื่อวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 2560  
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 การสอนงานโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  
 การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในหน่วยงาน หรือกับส่วนราชการอื่น 
 การเรียนรู้จากการท้างานเป็นทีมท้ังระดับฝ่ายและโครงการ 

(12) ข้อมูลสรุปของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

ข้อมูลทั่วไป 
1. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์  ส้านักงานชลประทานท่ี 6 

2. ท่ีต้ังหัวงานของโครงการ เลขท่ี 107 หมู่ 1 บ้านสะอาดนาทม  ต้าบลล้าคลอง  อ้าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์ 46000  โทรศัพท์ 0 - 4381 – 4394 

3. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว  ประกอบด้วยฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  จ้านวน  9  ฝ่าย 

4. ท่ีต้ังฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแต่ละฝ่าย 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1  ต้ังอยู่เข่ือนล้าปาว  ต้าบลล้าคลอง  อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 10,129 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 2  ต้ังอยู่ ต้าบลกาฬสินธุ์  อ้าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 43,334 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ต้ังอยู่  ต้าบลดอนสมบูรณ์  อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 46,715 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 4 ต้ังอยู่ ต้าบลหนองกุง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
พื้นท่ีชลประทาน 30,981 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 5 ต้ังอยู่ ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 37,392 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 ต้ังอยู่  ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
พื้นท่ีชลประทาน 41,888 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 ต้ังอยู่ ต้าบลโนนศิลาเลิง  อ้าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 38,176 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 8 ต้ังอยู่  ต้าบลธัญญา  อ้าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 27,490 ไร่ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 9 ต้ังอยู่  ต้าบลธัญญา  อ้าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
พื้นท่ีชลประทาน 30,858 ไร่ 
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รูปท่ี ก11  พื้นท่ีรับผิดชอบฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1 – 9 

 
5. แหล่งน้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  
o รับน้้าจากคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.12+850 ถึง กม.28+000 

6. แหล่งน้้าของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว   อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 

7. ปริมาณน้้าต้นทุนของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3   ประมาณ 130 ล้าน ลบ.ม./ปี 
   (ฝ่ายจัดสรรน้้าฯพิจารณาจัดสรรน้้าให้ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 1-9 จากน้้าต้นทุนของอ่างฯ) 

8. ปริมาณน้้าต้นทุนของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว   1,980 ล้าน ลบ.ม. 

9. ปริมาณน้้าผ่านสูงสุดของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3   30.34 ลบ.ม./วินาที 

10. ปริมาณน้้าผ่านสูงสุดของโครงการ 
o คลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา (RMC)    38.00 ลบ.ม./วินาที 
o คลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย (LMC)    30.00 ลบ.ม./วินาที 
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11. พื้นท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ท้ังหมด  47,960  ไร่  พื้นท่ีชลประทาน   46,715  ไร่ 

12. พื้นท่ีโครงการท้ังหมด  531,000  ไร่     พื้นท่ีชลประทาน  316,500  ไร่ 

13. ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
o โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว  มีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา จ้านวน  9  ฝ่าย 
o ในฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  มีท่ีท้าการ จ้านวน 2 หลัง คลังพัสดุ จ้านวน 1 หลัง 
o เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ส่วนใหญ่พักบ้านส่วนตัว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีเป็นคนในพื้นท่ี 

ข้อมูลฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาด้านการบริหารจัดการน้ า 
1. คลองส่งน้้า 
 รวม  12  สาย   รวมความยาว  79.996  กม.   มีอาคารประกอบจ้านวน  259  แห่ง 

2. คลองระบายน้้า 
 รวม  6  สาย   รวมความยาว  19.961  กม.   มีอาคารประกอบจ้านวน  25  แห่ง 

3. ระบบแปลงนา 
 คันคูน้้า จ้านวน  46,715  ไร่ 

o คูส่งน้้า  100  สาย    รวมความยาว  301.523  กม. 
o คูระบายน้้า……………สาย   รวมความยาว………………. กม. 
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รูปท่ี ก12  แผนท่ีคลองส่งน้้าและอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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ข้อมูลด้านการส่งน้ า 

5. จ้านวนสถานีวัดน้้าฝน  1  แห่ง  จ้านวนสถานีวัดการระเหย …..……… แห่ง 

6. ปริมาณฝนเฉล่ีย  1,327  มม./ปี  อัตราการระเหยเฉล่ีย …………….…… มม./ปี 

7. พื้นท่ีชลประทาน  46,715  ไร ่

8. การปลูกพืชและผลผลิตของเกษตรกร (แยกตามชนิดพืชหลัก) 

ตารางท่ี ก15  การปลูกพืชและผลผลิตของเกษตรกร 

 
9. ปริมาณน้้าท่ีใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝน  ท้ังหมด   72,880,200 ลบ.ม. 

10. ปริมาณน้้าท่ีใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ท้ังหมด   56,651,735 ลบ.ม. 

 

ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2559 ข้าวเจ้า 715 370           7.06          1,866,936.58       
ข้าวเหนียว 43,853 667           10.19        298,049,976.76    
บ่อปลา 69 228           60.00        943,920.00         
บ่อกุง้ 1456 450           800.00       524,160,000.00    

46,093       825,020,833.34    
แล้ง 2559/2560 ข้าวเจ้า 255           611           7.55          1,176,501.44       

ข้าวเหนียว 38,911       750           10.57        308,578,570.72    
ปอเทือง 530           100           18.00        954,000.00         
ข้าวโพดหวาน 7              200           20.00        28,000.00           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 21            20            1,500.00     630,000.00         
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ 29            50            700.00       1,015,000.00       
ถั่วฝักยาว 3              145           10.00        4,350.00            
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 10            40            1,500.00     600,000.00         
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 22            20            12,000.00   5,280,000.00       
พชืผักอืน่ ๆ 2              30            50.00        3,000.00            
บ่อปลา 96            228           60.00        1,313,280.00       
บ่อกุง้ 1,463        450           800.00       526,680,000.00    

41,349       846,262,702.16    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 87,442       1,671,283,535.50 
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : สถิติการเกษตรประเทศไทย ปี 2559  ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 19,113.05           

จ านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ป)ี
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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11. กิจกรรมการใช้น้้า 
  เพื่อการประปา    จ้านวน ………….……….. ลบ.ม./ปี 
  เพื่อการอุตสาหกรรม   จ้านวน ………….……….. ลบ.ม./ปี 
  เพื่อผลักดันน้้าเค็ม   จ้านวน …….….…..…….. ลบ.ม./ปี 
  เพื่อการเกษตร    จ้านวน  129,531,935  ลบ.ม./ปี 
  เพื่อการรักษาระบบนิเวศน ์ จ้านวน …….……..….….. ลบ.ม./ปี 
  เพื่อล้างดิน    จ้านวน …….…..…….….. ลบ.ม./ปี 
  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………   จ้านวน …….…..…….….. ลบ.ม./ปี 

12. แหล่งน้้าในพื้นท่ีการเกษตร 
  บ่อสูบน้้าต้ืน   จ้านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 
  สระเก็บน้้า    จ้านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 
  อื่นๆ (ระบ)ุ    จ้านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 

13. ประสิทธิภาพการชลประทาน 
  ฤดูฝน  61.93%     ฤดูแล้ง  65.06% 

14. การค้านวณปริมาณน้้าชลประทานท่ีต้องส่งให้พื้นท่ีเพาะปลูก (อธิบายพอสังเขป) 
การค้านวณปริมาณน้้าชลประทานท่ีต้องส่งให้กับพื้นท่ีเพาะปลูก จะเริ่มจากการค้านวณหาความ

ต้องการใช้น้้าของพืชแต่ละชนิดเป็นรายสัปดาห์ ปริมาณน้้าท่ีต้องการตามทฤษฎี จะพิจารณาจากปริมาณน้้าใช้ของ
พืช  (Consumptive use),   ปริมาณน้้าส้าหรับเตรียมแปลง    และความสูญเสียเนื่องจากการซึมลงในดิน 

ปริมาณน้้าท่ีต้องการตามทฤษฎี =    ETp x Kc + LP + P 

                      โดยท่ี             ETp     =    การใช้น้้าของพืชอ้างอิง  มม. 
                                           Kc    =    สัมประสิทธิ์ของพืชในช่วงเวลาการเติบโต 
                                           LP    =    ปริมาณน้้าส้าหรับเตรียมแปลง (มม.)  
                                            P      =    ความสูญเสียเนื่องจากการซึมลงในดิน (มม./วัน) 

ตารางท่ี ก16  ตารางการใช้น้้าของพืชอ้างอิง 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ETp(มม.) 110 113.4 147.2 159 155 133.5 134.8 124 115.5 122.4 114 106.9 

 
ตารางท่ี ก17  ตารางสัมประสิทธิของพืช (Kc) ข้าวเจ้านาปรัง 

สัปดาห์ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kc 
1.0
3 

1.01 1.12 1.29 1.38 1.45 1.56 1.48 1.42 1.34 0.94 0.86 0.86 0.86 

 

ปริมาณน้้าชลประทานท่ีต้องส่งให้กับพื้นท่ีเพาะปลูกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี
เพาะปลูก และสามารถน้ามาใช้ประโยชน์แก่พืชได้  เรียกว่า ฝนใช้การ รวมถึงประสิทธิภาพของระบบส่งน้้าและ
การบริหารจัดการน้้าของเจ้าหน้าท่ีร่วมกับองค์กรท่ีมีส่วนได้เสียท้ังหมด รวมเป็นประสิทธิภาพชลประทาน 

ปริมาณน้้าชลประทานท่ีต้องส่ง   =    ปริมาณน้้าท่ีต้องการตามทฤษฎี – ฝนใช้การ 
                                                         ประสิทธิภาพชลประทาน 
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ปัจจุบันฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ใช้โปรแกรม ROS-Excel  มาช่วยในการค้านวณวางแผนการบริหาร
จัดการน้้า 

ตารางท่ี ก18  โปรแกรม ROS-Excel ค้านวณในวางแผนการบริหารจัดการน้้า 

 
 

 
 

ส านกัชลประทานที ่ 6

ปรมิาณน ้าจัดสรร ณ วนัที ่ 28 มถิุนายน 2560   ลา้น ม.3 ประสทิธภิาพโครงการ 65  %

จังหวดั

ใชค้า่ ETo ของจังหวดั

ปรมิาณน ้าร่ัวซมึ, มม./สัปดาห์ 14

ขา้วนาปี สัปดาห์ พืน้ที ่(ไร่) ขา้วนาปรงั สัปดาห์ พืน้ที ่(ไร่)

1 12,000 1

ชนดิพชื 2 11,125 ชนดิพชื

สัปดาหเ์ริม่ตน้ 13 35 3 11,100 สัปดาหเ์ริม่ตน้ 13 36

พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด, ไร่ 45,225 4 11,000 พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด, ไร่ 0

เวลาปลกูจนเต็มพืน้ที,่ สัปดาห์ 4 เวลาปลกูจนเต็มพืน้ที,่ สัปดาห์ 1

ปรมิาณน ้าเตรียมแปลง, มม./สัปดาห์ 250 ปรมิาณน ้าเตรียมแปลง, มม./สัปดาห์ 250

พชืไร-่พชืผกัฤดฝูน สัปดาห์ พืน้ที ่(ไร่) พชืไร-่พชืผกัฤดแูลง้ สัปดาห์ พืน้ที ่(ไร่)

1 1

ชนดิพชื ชนดิพชื

สัปดาหเ์ริม่ตน้ 15 36 สัปดาหเ์ริม่ตน้ 15 36

พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด, ไร่ 0 พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด, ไร่ 0

เวลาปลกูจนเต็มพืน้ที,่ สัปดาห์ 1 เวลาปลกูจนเต็มพืน้ที,่ สัปดาห์ 1

ปรมิาณน ้าเตรียมแปลง, มม./สัปดาห์ 30 ปรมิาณน ้าเตรียมแปลง, มม./สัปดาห์ 30

ไมผ้ล บอ่ปลา - บอ่กุง้

ชนดิพชื พืน้ทีบ่อ่ปลา, ไร่ 90

พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด, ไร่ 0 พืน้ทีบ่อ่กุง้, ไร่ 1,400

มะเขอืเทศ

ขา้ว กข.(นาด า)

กาฬสนิธุ์

กมลาไสย

ขา้ว กข.(นาด า)

โครงการ ล าปาว สบ.3

มะเขอืเทศ

ใส่พื นที ่พาะปลูกแ ล่ะสปัดา  

ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 45225 ไร่ 90 ไร่ 1400 ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 5,759,343      10,067           166,414         5,936,936     9.82          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 6,325,551      10,067           166,414         6,502,714     10.75        

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 7,261,327      10,067           166,414         7,438,540     12.30        

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 8,270,581      10,067           166,414         8,447,850     13.97        

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 4,092,172      10,067           166,414         4,269,477     7.06          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 4,197,535      10,236           169,575         4,378,219     7.24          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 4,425,294      10,236           169,575         4,606,026     7.62          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 4,536,995      10,236           169,575         4,717,759     7.80          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 4,557,504      10,236           169,575         4,738,242     7.83          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 4,240,671      9,740            160,318         4,411,656     7.29          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 4,086,475      9,740            160,318         4,257,440     7.04          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 3,775,108      9,740            160,318         3,946,042     6.52          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 3,461,972      9,740            160,318         3,632,875     6.01          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 2,452,797      10,297           170,704         2,634,572     4.36          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 1,508,307      10,339           170,704         1,690,043     2.79          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 728,423         10,381           170,704         909,509        1.50          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   10,424           170,704         181,128        0.30          

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   10,466           170,704         181,170        0.30          

69,680,053    182,150         3,005,162      72,880,200    

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้า ฝ่ายสง่น ้าและบ ารุงรักษาที ่3 ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่46715 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)
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15. ขั้นตอนและวิธีการในการด้าเนินการส่งน้้า/การระบายน้้า 

การส่งน้ า  ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 รับน้้าจากคลอง RMC กม.12+850 ท่ีผ่านมาจากฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ี 2  มีคลองส่งน้้าสายซอยหลัก ๆ จ้านวน 2 สาย คือ คลอง 1L-1-MC ความยาว 6.300 กม. และคลอง 2L-RMC 
ความยาว 17.800 กม. มีคลองแยกซอย จ้านวน 9 สาย ความยาวรวม 64.750 กม. หลังจากบริหารจัดการน้้า
ภายในฝ่ายฯแล้ว จะต้องส่งน้้าให้ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 6 ท่ีคลอง RMC กม.28+000  

ซึ่งการด้าเนินการส่งน้้าของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 จะส่งน้้าแบบตลอดเวลาภายในคลอง RMC โดยควบคุม
ปริมาณน้้าไหลเข้าอาคารส่งน้้าเข้านา (CHO) ส่วนในคลองซอยและคลองแยกซอย จะส่งน้้าแบบหมุนเวียนน้้าตาม
ข้อตกลงรอบเวรรับน้้าของกลุ่มผู้ใช้น้้านั้น ๆ โดยฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการส่งน้้าและให้ค้าแนะน้าใน
การรับน้้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการในการด้าเนินการส่งน้้าดังนี้ 

1. การจัดท้าแผนการปลูกพืช  
• ฤดูฝน    วางแผนการเพาะปลูก จ้านวน 46,715 ไร่ (เต็มพื้นท่ีส่งน้้า) 
• ฤดูแล้ง วางแผนการเพาะปลูก ประมาณ 60% ของพื้นท่ีส่งน้้า  หรือตามปริมาณน้้าท่ีได้รับ

การจัดสรรจากโครงการฯ ประกอบกับความต้องการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรใน
พื้นท่ี 

2. จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้าก่อนการส่งน้้า เพื่อช้ีแจงประชาสัมพันธ์ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าล้าปาว 
ก้าหนดการเปิด - ปิดน้้า ขอความร่วมมือในการบ้ารุงรักษาคูน้้า คลองซอยและคลองแยกซอยในพื้นท่ีของตนเอง 

3. ในระหว่างการส่งน้้า พนักงานส่งน้้าจะประชุมพบปะกลุ่มผู้ใช้น้้า เพื่อติดตามการส่งน้้าและสอบถาม
ปัญหาท่ีพบในระหว่างการส่งน้้า พร้อมติดตามรอบเวรการรับน้้าของกลุ่ม 

รูปท่ี ก13  ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้าก่อนการส่งน้้าฤดูฝน 2560 
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16. แผนภูมิแสดงระบบส่งน้้า/ระบายน้้า (Schematic Diagram) 

รูปท่ี ก14  (Schematic  Diagram)  ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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17. การสอบเทียบอาคาร 
  อาคารหลักในคลองส่งน้้าสายใหญ่    มีการสอบเทียบ 1 แห่ง  

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2557 
  อาคารหลักในคลองส่งน้้าสายซอย-แยกซอย  มีการสอบเทียบ..........แห่ง ทุกๆ.........ปี 
  ท่อส่งน้้าเข้านา      มีการสอบเทียบ..........แห่ง ทุกๆ.........ปี 
  ไม่ได้มีการสอบเทียบ 

18. จ้านวนองค์กรผู้ใช้น้้าฯในปัจจุบัน 
  กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน   8  กลุ่ม  พื้นท่ี  46,715  ไร่ (ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี) 
  กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน  100  กลุ่ม   พื้นท่ี  46,715  ไร่ (ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี) 
  รวม       พื้นท่ี  46,715  ไร่ (ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี) 

19. จ้านวนครัวเรือนในพื้นท่ี  8,021 ครัวเรือน  
  (ท่ีมาข้อมูล :  ส้านักงานทะเบียนอ้าเภอยางตลาด  ณ  เดือน กุมภาพันธ์ 2557) 

20. พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย  17.94  ไร/่ครัวเรือน  
  (ท่ีมาข้อมูล : ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร มีนาคม 2559) 

21. รายได้โดยเฉล่ีย  100,060.70  บาท/ครัวเรือน 
  (ท่ีมาข้อมูล : ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร มีนาคม 2559) 

22. การบ้ารุงรักษาโดยองค์กรผู้ใช้น้้า 
  สมาชิกร่วมกันบ้ารุงรักษาคูน้้า ปีละ 2 ครั้ง 
  การขุดคูน้้าใช้วิธีการ 
  ร่วมแรงกนัท้า 
  จ้างผู้รับเหมาท้า 
  อื่นๆ (ระบ)ุ ........ 

  ความยาวในการขุดลอกรวม  5.500  กม.  ได้ปริมาตรดินประมาณ  676  ลบ.ม. 
23. การประชุม 
  องค์กรผู้ใช้น้้ามีการจัดการประชุมสมาชิกกันเอง     จ้านวน   2  ครั้ง/ปี 
  จนท.จัดประชุม อบรม ดูงาน เปิดเวทีประชุมกับองค์กรผู้ใช้น้้า  จ้านวน  16  ครั้ง/ปี 

24. อัตราก้าลังของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
  ข้าราชการ  จ้านวน  1   คน 

 สบ.3 คบ.ล้าปาว  ช่ือ  นายอภิสิทธิ์  มาเมือง 

  ลูกจ้างประจ้า จ้านวน   9   คน 
 ช่างฝีมือสนาม ช.3   จ้านวน   2   คน 
 พนักงานส่งน้้า ส.2   จ้านวน   5   คน 
 พนักงานชลประทาน บ.2   จ้านวน   1   คน 
 พนักงานพิมพ์ ส.2    จ้านวน   1   คน 

  พนักงานราชการ     - ไม่มี -   
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25. งบประมาณท่ีได้รับ (หน่วยเป็น ล้านบาท) 

ตารางท่ี ก19  งบประมาณท่ีได้รับ 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งบเงินเดือน 2,443,680.00 2,473,680.00 2,947,800.00 2,535,720.00 

งบบริหารฝ่ายส่งน้้า - - 40,000.00 72,800.00 

งบซ่อมแซมบ้ารุงรักษา (การเบิกจ่าย งปม.) 1,981,414.30 2,391,999.30 15,949,882.02 9,078,000.00 

งบปรับปรุง - - 11,654,726.05 - 

งบจัดหาแหล่งน้้าแลเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน - - 16,438,091.93 - 

อื่น ๆ (แยกรายการ) 
    

- บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองที่ขาดอัตราก้าลัง 120,000.00 120,000.00 273,000.00 421,600.00 

- ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองสง่น้้า - - 50,000.00 143,000.00 

- ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้้า - - 70,000.00 512,580.00 

- ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

  ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
    

- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ - - 339,000.00 2,480,000.00 

รวม 4,645,094.30 5,085,679.30 47,862,500.00 15,343,700.00 

26. ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายฯ 
-  จัดสถานท่ีท่ีท้างาน  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเหมาะสมในการท้างาน 
-  จัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
-  จัดส่ิงอ้านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องประชุม  
-  จัดงานสังสรรค์รื่นเริง และงานตามประเพณีตามเทศกาล เช่น งานวันสงกรานต์ วันเกษียณอายุ วัน

ปีใหม่ และร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการฯ เป็นต้น 

27. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา 

1. พื้นท่ีส่งน้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 จะมีท้ังเกษตรกรท่ีปลูกข้าวและเกษตรกรท่ีเล้ียงกุ้ง
ติดกัน สลับกันไปในพื้นท่ี ซึ่งมีความแต่ต่างในการใช้น้้า จึงท้าให้เกิดปัญหาเรื่องความต้องการใช้น้้าท่ีไม่เท่ากัน ซึ่ง
ต้องให้ความส้าคัญเป็นพิเศษในการบริหารจัดการน้้า 

2. ปัจจุบันมีการเพิ่มพื้นท่ีการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรได้ปรับพื้นท่ีดอนต่าง ๆ เพื่อท้าการเพาะปลูก 
ประกอบกับเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีดีขึ้น ทันสมัยขึ้น และราคาของผลผลิตท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ท้าให้มีความ
ต้องการใช้น้้ามากขึ้น 

3. มีงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯท่ีต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
4. ระบบชลประทานช้ารุดทรุดโทรม เนื่องจากระบบส่งน้้าได้ก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน เป็นปัญหา

ต่อการส่งน้้า ท้าใหไ้ม่สามารถส่งน้้าให้ได้ตรงตามเวลาและความต้องการของเกษตรกร 
5. ขาดอัตราก้าลัง เนื่องจากลูกจ้างประจ้าเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีบุคคลกรมาทดแทน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มอัตราก้าลัง เช่น พนักงานราชการด้านการส่งน้้า 
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับงานชลประทานสมัยใหม่ 
3. สร้างขวัญและก้าลังใจให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่จ้านวนน้อยนี้ 
4. สร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน เข้าใจบทบาทและภารกิจในการมีส่วนร่วมด้าน

ชลประทานอย่างแท้จริง 
 

 



32 
 

“กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภยั 
ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 

“กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้้า 
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” 

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันปฏิบัติงานสนับสนนุน้้า ให้ผู้รับบริการ  
โดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนพึงพอใจมากที่สุด” 

วิสัยทัศน์ 

หมวดที่ 1 
การบริหารองค์กรที่ด ี

1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 

(1) การก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานพัฒนา/แก้ปัญหาในอนาคตของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา (วิสัยทัศน์) 

รูปท่ี ข1  วิสัยทัศน์กรมชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

 

ปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที ่
เกษตรกรมีความต้องการท่ีจะท้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรได้ปรับพื้นท่ีสูงต่าง ๆ ท่ีอยู่

นอกเขตพื้นท่ีส่งน้้าให้สามารถรับน้้าได้มากขึ้น รวมท้ังความแตกต่างของความต้องการใช้น้้าระหว่างปลูกข้าวกับ
การเล้ียงกุ้ง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ดีขึ้น ทันสมัยข้ึน ราคาผลผลิตท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงท้า
ให้การปฏิบัติงานของฝ่ายส่งน้้ามีความเข้มข้นมากขึ้น 

รูปท่ี ข2  พื้นท่ีส่งน้้าในเขตชลประทาน(นาข้าวกับบ่อกุ้ง)  และนอกเขตชลประทาน คลอง 1L-1-RMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาข้าว 

นอกเขตชลประทาน 

บ่อกุ้ง 
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รูปท่ี ข3  ปัญหาระหว่างการส่งน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ตารางท่ี ข1 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

 มีแหล่งน้้าต้นทุนเพียงพอ (อ่างเก็บน้้าล้าปาว) 
 มีระบบกระจายน้้าท่ัวถึงในพื้นท่ีชลประทาน 
 กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานครอบคลุมท้ังพื้นท่ีส่งน้้า 

 ระบบชลประทานมีอายุการใช้งานมานาน 
 เกษตรกรท้าการเพาะปลูกเกินแผนในฤดูแล้ง 
 เกษตรกรปรับพื้นท่ีดอนให้สามารถรับน้้ามากขึ้น 
 การลดลงของอัตราก้าลังท่ีมีความรู้ด้านการ

ชลประทาน 

Opportunity (โอกาส) Threat (อุปสรรค) 

 เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานมีส่วนร่วมมากขึ้น 
 โครงการฯให้การสนับสนุน ท้ังบุคลากรและ

งบประมาณ 
 มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย สามารถน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

มาใช้ปฏิบัติงาน 

 ความต้องการน้้าชลประทานในพื้นท่ีมากขึ้น  
 มีความแตกต่างในการใช้น้้าระหว่างนาข้าวกับบ่อ

กุ้ง 
 ระยะเวลาการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบ

ชลประทานมีจ้ากัด 
 งบประมาณท่ีสนับสนุนไม่แน่นอน 
 ขาดบุคลากร ท้าให้การดูแลพื้นท่ีส่งน้้าไม่ท่ัวถึง 
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วิสัยทัศน์ของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

วิสัยทัศน์ ของกรมชลประทาน, โครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาล้าปาว, จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

SWOT ANALYSIS 

รูปท่ี ข4  แนวทางการแปลงนโยบายสู่การก้าหนดวิสัยทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 3 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ทิศทางการด้าเนินงานพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์ในการด้าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้า ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการน้้า การพัฒนาระบบ
ชลประทาน คลองส่งน้้า คลองระบายน้้า และอาคารชลประทานต่าง ๆ ท่ีก่อสร้างมาเป็นเวลานานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน สามารถบริหารจัดการน้้าชลประทานได้ตามปริมาณตามความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้้า
ชลประทาน และเป็นไปตามแผนการเพาะปลูกพืช รวมท้ังการพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อเสริมการส่งน้้า
ให้มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้้าของ
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มากขึ้น เพื่อความร่วมมือในการส่งน้้าและร่วมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน และ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีอยู่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม  เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้้าให้มีส่วนร่วมท่ีดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้ และ
สามารถให้ค้าแนะน้าด้านการชลประทานกับเกษตรกรรวมท้ังผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาสถานท่ีท่ีท้าการ
ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ให้สะอาด สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังสะดวกต่อการติดต่อ
ราชการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

“สนับสนุนน้้าให้ทุกภาคส่วนพึงพอใจ เพ่ือเศรษฐกิจท่ีมั่นคง” 

o การบริหารจัดการน้้า 
o การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
o การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
o การพัฒนาการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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จัดท าแผน 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ กรมฯ 
จังหวัดฯ โครงการฯและความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ยั่ งยืน 

มีความพร้อมผลพิจารณา
โครงการ ส ารวจ ออกแบบ 

ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

(2) การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีการก้าหนดแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดยให้มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้า
ปาว รวมท้ังความต้องการของราษฎรในพื้นท่ี โดยจะมุ่งเน้นดังนี้ 

 ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และตรงตามความต้องการของราษฎรในการใช้ 
 เน้นการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นท่ี และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง รวดเร็ว และคุ้มค่า 

รูปท่ี ข5  แนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี 

 

 

 รูปท่ี ข6  แผนงานปฏิบัติการ 5 ปี 
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2.1 แผนงานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้้า 

เนื่องจากระบบชลประทานในเขตพื้นท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีอายุการใช้งานมายาวนานกว่า 
30 ปี ในทุก ๆ ปีจะมีการช้ารุดเสียหาย ประกอบกับบางพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางการน้้าไหล รวมถึงน้้าป่าท่ี
ไหลลงคลองส่งผลให้เกิดการกัดเซาะคลองส่งน้้าและอาคารชลประทาน ด้วยเหตุนี้การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คลองส่งน้้าและอาคารชลประทานมีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น  

การจัดท้าแผนงานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 5 ปี ถึงแม้ว่าจะมีแผนงานท่ีชัดเจนและแน่นอน แต่จาก
การวิเคราะห์ Swot  Analysis ท่ีมีจุดอ่อนด้านการได้รับงบประมาณไม่แนน่อน จึงจ้าเป็นต้องมีแผนระยะส้ัน
รองรับ คือ การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาประจ้าปีเพื่อบรรเทาปัญหาให้ส่งน้้าได้ในฤดูถัดไป 

ตารางท่ี ข2  แผนงานซ่อมแซมและบ้ารุงรกัษา 

ที ่ ชื่องาน 
ปี/งบประมาณ (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

ถางป่าคันคลองสง่น้้าสาย 2L-RMC กม.3+200 - 11+000 

ซ่อมแซมคลอง 1R-2L-RMC กม.14+700-15+520 เป็นช่วงๆ 

ซ่อมแซมสะพาน จ้านวน 3 แห่ง 

ซ่อมแซมอาคารสื่อสารที่ท้าการปากทางเข่ือน 

ซ่อมแซมคลอง 6L-2L-RMC กม.1+200-1+400 เป็นช่วงๆ 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 2L-RMC กม.0+000-1+980 

ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคนในเขตฝ่ายส่งน้้าฯที่ 3 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 1L1-RMC(EXT) 0+000 - 1+000 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย RMC กม.12+850-13+250 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 2L-RMC กม.13+700 - 15+000 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 3L-2L-RMC กม.0+000 - 2+000 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 6L-2L-RMC กม.0+000 - 1+500

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย RMC กม.13+250 - 13+650 

ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้้าสาย 1R-1R-2L-RMC 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย 2L-RMC กม.4+000 – 5+000 

ซ่อมแซมคลองสง่น้้าสาย RMC กม.13+250 – 13+750 

รวม 

0.300  

0.300  

0.100 

0.120 

0.400 

4.700 

0.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.063 

 

 

 

 

 

 

 

4.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.800 

1.990 

 

 

 

 

 

 

5.790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 

2.500 

3.500 

 

 

 

8.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.500 

2.000 

3.500 

6.500 
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รูปท่ี ข7  งานซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย 1L1-RMC(EXT) 0+000 - 1+000 ในปีงบประมาณ 2560 
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2.2 แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้้า 

จากแนวโน้มการใช้ท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของชุมชน ท้าใหม้ีความต้องการน้้า
ชลประทานมากขึ้นท้ังการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ซึ่งคลองส่งน้้าบางสาย อาคารชลประทานบางแห่งมี
ความไม่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนงานในการปรับปรุงระบบชลประทาน
ดังกล่าว ให้มีความพร้อมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้หาข้อมูลท่ีเปล่ียน
ในพื้นท่ี และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบชลประทานให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและตรงตามความต้องการ 
เพื่อให้แผนงานเข้าสู่แนวทางท่ีส้าเร็จและจัดเข้าในแผน MTEF ของโครงการฯต่อไป 

สาเหตุความจ้าเป็นในการปรับปรุงระบบชลประทาน 
1. ความเส่ือมสภาพของคอนกรีตดาดคลองส่งน้้า อาคารชลประทานท่ีก่อสร้างมาเป็นเวลานานจนไม่

สามารถซ่อมแซมปกติได้ 
2. คลองส่งน้้าไม่สามารถรองรับปริมาณน้้าตามความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มพื้นท่ี

การเกษตร รวมท้ังการขยายตัวของชุมชนท่ีมีความต้องการน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
3. คันคลองส่งน้้าไม่มั่นคงแข็งแรง และมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานเพื่อการคมนาคมของราษฎร 

ตารางท่ี ข3  แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน MTEF 

ที ่ ชื่องาน 
ปี/งบประมาณ (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 เสริมคันคลอง  3L-2L-RMC.  กม. 2+500-2+900 ยาว 0.400 กม.  1.400      

2 เสริมคันคลองสง่น้้า 1L-2L-RMC  กม.0+000-3+500 จ้านวน 1
สาย 

 3.500     

3 เสริมคันคลองสง่น้้า 1L-1-RMC (EXT)  กม.0+000-3+193    
จ้านวน 1 สาย 

 3.000      

4 เสริมคันคลอง 2L-2L-RMC กม. 0+000-2+950 จ้านวน  1 สาย  2.900      

5 เสริมคันคลอง 1R-2L-RMC. กม.5+000-8+900  จ้านวน  1 สาย  3.900      

6 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-RMC กม.9+120   2.000      

7 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-RMC กม.14+450   1.500      

8 อาคารระบายน้้า คลอง 1L-2L-RMC กม. 0+500  จ้านวน  1 สาย   1.000     

9 อาคารทิ้งน้้าปลายคลอง D.28 กม.0+000  จ้านวน  1 สาย   2.500     

10 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-RMC กม.6+800  1.500    

11 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-RMC กม.8+765   2.000   

12 จ้างเหมาปรับปรงุคลอง RMC กม.14+000 – 16+800   12.000   

13 จ้างเหมาปรับปรงุคลอง RMC กม.16+900 – 18+000    9.000  

14 จ้างเหมาปรับปรงุคลอง RMC กม.18+000 – 19+000     8.000 
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2.3 แผนงานซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน  :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

ตามท่ีกรมชลประทาน และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้้า
ชลประทาน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้้าก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งท่ีจะต้องให้ความส้าคัญและส่งเสริมความเข้มแข็ง เพื่อเป็นก้าลัง
หลักในการบริหารจัดการน้้า ดังนั้น ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 จึงมีการวางแผนพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี ข4  แผนงานซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

ที ่ ชื่องาน 
ปี/งบประมาณ (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ บัวบานพัฒนาการใช้น้้า 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ เกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ รวมใจพัฒนา โซน 2 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาเกษตรก้าวหน้า 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาสามัคคีบริหารการใช้น้้า  โซน 4 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ นาดีก้าวหน้าสามัคคี 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ ดอนสมบูรณ์ 

รวม 

- 
0.010 

- 
0.030 
0.010 
0.010 
0.030 
0.010 
0.100 

 
 

ไม่ได้รับ
การ

จัดสรร
งบประ
มาณ 

0.010 
0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.100 

0.010 
0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.100 

0.010 
0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.100 

 

รูปท่ี ข8  จ้างเหมากลุ่มบริหารฯพัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ ท้าความสะอาดคลอง 2L-RMC กม.10+500 
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2.4 แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
องค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน เข้าใจบทบาทและภารกิจในการมี
ส่วนร่วมด้านชลประทานอย่างแท้จริง 

ตารางท่ี ข5  แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

ท่ี รายการ 
ครั้ง/ป ี

2559 2560 2561 2562 2563 
1 อบรมกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานสู่ความเข้มแข็ง 2 2 2 2 2 

2.5 แผนพัฒนาบุคลากร  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาความรู้ ความสามารถ 

เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรของฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาท่ี 3 รวมท้ังเสริมสร้างให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยการสอนงาน 
อบรม ให้ความรู้จากผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ 

ตารางท่ี ข6  แผนพัฒนาบุคลากร 

ท่ี รายการ 
ครั้ง/ป ี

2559 2560 2561 2562 2563 
1 พัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศ 1 1 1 1 1 
2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 

2.6 แผนความต้องการครุภัณฑ์กองทุนหมุนเวียน  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรและช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และทดแทนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้
งานมานาน 

ตารางท่ี ข7  แผนความต้องการครุภัณฑ์กองทุนหมุนเวียน 

ท่ี รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ - - 1 - 1 

2 กล้องดิจิตอลพร้อม GPS - - 1 - - 

3 ชุดล้าโพงเคล่ือนท่ี - - - 1 - 

4 เครื่องตัดหญ้า - - 1 1 - 

5 รถจักรยานยนต์ - - - 4 4 

6 รถไถนาเดินตาม - - - 1 1 

7 เครื่องตบดิน - - - 1 - 

8 เครื่องสูบน้้า ขนาด 3 นิ้ว - - - - 1 
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2.7 แผนปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

รูปท่ี ข9  แผนภาพการเช่ือมโยงงานตามนโยบาย กระดาษ A4 (1 มีนาคม 2560) 
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ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้รับมอบหมายจากโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ให้ร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ี ดังนี้ 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร (ศพก.) 

 เป็นผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร (ศพก.) อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์  ซึ่งมี นายมนูญ  ขนันแข็ง เป็นเกษตรกรต้นแบบ ท่ีต้ังบ้านหนองกาว ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
สินค้าการเกษตรที่ผลิตอ้อยโรงงาน พื้นท่ี 80 ไร่ เป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน แหล่งน้้าน้้าฝน 

รูปท่ี ข10  ร่วมกับคณะ SC รับการตรวจเย่ียมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นาย
ธนิตย์ เอนกวิทย์) เพื่อติดตามการด้าเนินงานและความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ยางตลาด เมื่อ
วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 
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ได้รับมอบหมายจากโครงการฯใหเ้ป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ด้านชลประทานแก่เกษตรกร ในหัวข้อ
การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม จ้านวน 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมมีเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมท้ังส้ิน 250 คน 
โดยด้าเนินการอบรมดังนี้ 

ตารางท่ี ข8  ตารางฝึกอบรมความรู้ด้านชลประทาน ในหัวข้อการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม 

รายการ เวลา รุ่นท่ี จ้านวนเกษตรกร หมายเหตุ 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 09:00 – 16:00 น. 1 50  
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 09:00 – 16:00 น. 2 50  
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 09:00 – 16:00 น. 3 50  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:00 – 16:00 น. 4 50  
วันท่ี 3 มีนาคม 2559 09:00 – 16:00 น. 5 50  

รวม 250  
 ผลท่ีได้รับ : เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน เข้าใจงานด้าน
ชลประทานมากขึ้น 
 
รูปท่ี ข11  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชลประทานแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
              ของเกษตรกร (ศพก.) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 5 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 
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รูปท่ี ข12  ร่วมงาน Field Day ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ยางตลาด มีนายรณชิต พุทธลา นายอ้าเภอยางตลาด เป็น 
 ประธาน เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560 
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2. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้เสนอพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในด้านน้้า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้า
ร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรม
ชลประทาน โดยเสนอโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาวพิจารณา จ้านวน 3 จุด โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เสนอดังนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจและให้การร่วมมือในการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 
2. มีความต้ังใจในการท้าการเกษตร  
3. มีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซึ่งส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้จัดจุดท่ี 3 ตามแผนของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 เข้าแผนในปี พ.ศ.

2560 ตามตารางสรุปข้อมูลพื้นท่ีและสินค้า (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธุ์ 2560) รายจังหวัด ปี 2560  
ในส่วนของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ให้ค้าแนะน้ากับเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ และได้วางแผน

ซ่อมแซมคลอง 3L-2L-RMC ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการส่งน้้าให้กับแปลงใหญ่ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

รูปท่ี ข13  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 
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จ านวน
เกษตรกร (ราย)

แปลงทัว่ไป  แปลงทัว่ไป แปลงทัว่ไป
23 กาฬสินธุ์ เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
กุง้กา้มกราม   

  (900 บอ่)
ต.บวับาน        
   อ.ยางตลาด

985.00       180 นายชยัวฒัน์   ศรีบาลแจ่ม
  รักษาการประมงจังหวดั

กรมประมง

24 กาฬสินธุ์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

โคเนื้อ (500 ตัว) ต.จุมจัง          
   อ.กฉุนิารายณ์

760.00       76 นายสมศักด์ิ  บุ่งอทุุม  ปศุ
สัตวอ์ าเภอ

กรมปศุสัตว์

25 กาฬสินธุ์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

โคเนื้อ (460 ตัว) ต.กดุหวา้         
   อ.กฉุนิารายณ์

702.00       72 นายสมศักด์ิ  บุ่งอทุุม  ปศุ
สัตวอ์ าเภอ

กรมปศุสัตว์

26 กาฬสินธุ์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

โคเนื้อ (460 ตัว) ต.เหล่าไฮงาม   
    อ.กฉุนิารายณ์

710.00       68 นายสมศักด์ิ  บุ่งอทุุม  ปศุ
สัตวอ์ าเภอ

กรมปศุสัตว์

27 กาฬสินธุ์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

ขา้ว ต.อุม่เม่า         
  อ.ยางตลาด

1,200.00     100 นางละม่อม  สุนทรชยั  
เกษตรอ าเภอยางตลาด 
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ีมา : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

หน่วยงานผู้จดัการ
แปลง

ล าดับ จังหวดั
single 

command
สินค้า

ทีอ่ยู่
 ขนาดพ้ืนที ่

(ไร)่ ผู้จัดการ

สรปุข้อมูลพ้ืนทีแ่ละสินค้า (ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพันธุ์ 2560) รายจังหวดั ป ี2560

ตารางท่ี ข9  คลองส่งน้้าสาย 3L-2L-RMC พื้นท่ี 1,162 ไร่ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2560 
 

3. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชลประทาน 

ได้รับมอบหมายจากโครงการฯให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชลประทานกับเกษตรกร หลักสูตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว GAP วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต้าบลบัวบาน จัดโดยส้านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รูปท่ี ข14  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชลประทาน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว GAP   

 
 
 
 
 



47 
 

ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

ความพร้อมของ
ข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง 

ประสานงาน
ประชุมชี้แจง 

ทบทวน ปรับปรุง
ตามความต้องการ 

ด้าเนินการจัดเข้า
แผน/ก่อสร้าง 

ติดตาม 

ประเมินผล 

(3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการในการจัดท้าแผน 5 ป ี
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาในพื้นท่ี เพื่อจัดท้าเป็นแผน โดยมี

หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานหรือผู้รับบริการ 
ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่าง ๆ รับฟังปัญหา-อุปสรรค รวมท้ัง หนังสือร้องขอต่าง ๆ เพื่อน้ามา
วางแผนงานและเรียงล้าดับความส้าคัญ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันเวลา 

รูปท่ี ข15  ผังการตอบสนองต่อผู้รับบริการในการจัดท้าแผน 5 ปี 

 
 

รูปท่ี ข16  ความคาดหวังต่อผู้รับบริการ 

 

 
(4) แนวทางการด้าเนินงานให้แผนปฏิบัติการประสบผลส้าเร็จ 

เมื่อได้ข้อมูลการประชุมและรับทราบความต้องการของเกษตรกรหรือผู้รับบริการ ฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาท่ี 3 จะน้ามาพิจารณา ศึกษาความเป็นไปได้ของงาน เรียงล้าดับความส้าคัญ จัดท้าแผน พร้อมท้ัง
ติดตามประสานงานกับโครงการฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของแผนงาน การพิจารณาโครงการ การส้ารวจ  
ออกแบบ และแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ ท้ังนี้เพื่อให้งานตรงตามความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ความ
คาดหวังต่อ
ผู้รับบริการ 

ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ชัดเจน 

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็ ตรงประเดน็ 

บริหารจัดการน้้าให้ทุกภาคส่วน 
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รูปท่ี ข17  ขั้นตอนการท้างานให้แผนปฏิบัติงานประสบผลส้าเร็จ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

(5) การติดตามงานและการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเป็นแนวทางในการก้าหนดทิศทางและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้มี
วางแผนการบริหารความเส่ียงอย่างครอบคลุม เช่น ความเส่ียงขอน้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  การซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษา  

ตารางท่ี ข10  แผนการบริหารความเส่ียง 

 

 

 
 

ความเสี่ยง สาเหตุ การควบคุมความเสี่ยง

- มีความตอ้งการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
การท าการเกษตรเกินเป้าหมาย

- ส ารวจข้อมูลทกุฤดกูาล

- ไม่ไดร้ับน้ าตามเวลาและปริมาณทีต่อ้งการ - ท าการวัดปริมาณน้ าในคลองส่งน้ า
- อาคารชลประทานเกิดความเสียหาย
ระหว่างการส่งน้ า

- เตรียมแผนการซ่อมแซมกรณฉีุกเฉิน

- เกิดความเสียหายทีเ่พ่ิมขึ้น หลังการเสนอ
แผนงาน/ประมาณการ

- มีการส ารวจความเสียหายใหม่อีกครั้ง 
ในช่วงการจดัท าแผน/ประมาณการ

- งบประมาณล่าช้า ท าใหม้ีผลตอ่การส่งน้ า
ใหเ้กษตรกร

- ตอ้งปรับแผนงานและเร่งรัดการด าเนินการ
 รวมทัง้ตอ้งเตรียมความดา้นตา่ง ๆ

- ไม่ไดร้ับการอนุมัตแิผนงาน

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

น้ าไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ
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รูปท่ี ข18  จน.คบ.ล้าปาว และ สบ.3 คบ.ล้าปาว ติดตามการซ่อมแซมฉุกเฉินคลอง RMC กม.20+100 ทรุด
เนื่องจากน้้ากัดเซาะ  เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2560 
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1.2 การจัดสภาพแวดล้อมการท้างาน 

(1) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้จัดท่ีท้างานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสวยงาม มีความปลอดภัย 

อาคารมีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทดี มีอุปกรณ์ส้าหรับการใช้งานท่ีเหมาะสม มีท่ีส้าหรับผู้มารับบริการ มีส่ิง
อ้านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

รูปท่ี ข19  ท่ีท้าการฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 และห้องประชุมฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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(2) การจัดแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานที่ท้างาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้มีการจัดแผ่นป้ายรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน แผนผังโครงสร้างของฝ่าย

ส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้า ท่ีส้าคัญตลอดจน ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทราบข้อมูลข่าวสารการด้าเนินงานของ
ฝ่ายฯ 

รูปท่ี ข20  ป้ายประชาสัมพันธ์ มุมความรู้  
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(3) การสร้างบรรยากาศในการท้างานที่ท้างาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี  ได้สร้างบรรยากาศในการท้างาน ให้เกิดความอบอุ่นพร้อมท้ังสะดวกในการ

ติดต่อประสานงาน ท้ังนี้เพื่อให้ฝ่ายฯสามารถบริหารงานและด้าเนินงานได้ตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 

 จัดสถานท่ีท้างานให้สะอาด สะดวกสบาย และมีการตกแต่งท่ีดีอยู่เสมอ 
 จัดให้มีพื้นท่ีผักผ่อน 
 จัดท้าอาหาร และทานร่วมกัน 
 ท้ากิจกรรมในวันส้าคัญร่วมกัน 

 

รูปท่ี ข21  การสร้างบรรยากาศภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3  การจัดท้าระบบข้อมูล 

(1) การรวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

รูปท่ี ข22  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
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ตารางท่ี ข11  การจัดเก็บข้อมูลฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

ประเภทข้อมูล รายละเอียด รูปแบบการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ 
ข้อมูลฝ่ายฯ ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ บัญชีอาคาร

ชลประทาน คลองส่งน้้าและคลอง
ระบายน้้า 

เอกสาร/Digital file 
 

ใช้ในวางแผนซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา, ปรับปรุง
ระบบชลประทาน 

ข้อมูลด้านอุตุ-
อุทกวิทยา 

- ข้อมูลน้้าท่า-น้้าฝน  
- ข้อมูลการวิเคราะห์ ROS  
- ข้อมูลความต้องการน้้าและใช้พื้นท่ี

การเกษตรในเขตชลประทาน 

เอกสาร/Digital file ใช้ในการวิเคราะห์และวาง
แผนการบริหารจัดการน้้า
ท้ังฤดูแล้ง-ฤดูฝน 

ข้อมูลด้านจัดการ
น้้าและ
บ้ารุงรักษา 

- ข้อมูลการส่งน้้าและระบายน้้า 
- แผนการส่งน้้ารายเดือน/สัปดาห์ 
- แผนการปลูกพืชแต่ละฤดูกาล 
- ข้อมูลความต้องการใช้น้้าในแต่ละ

กิจกรรม 
- ข้อมูลการปลูกพืชและผลผลิตใน

พื้นท่ีรายฤดูกาล 

เอกสาร/Digital file ใช้ข้อมูลวางแผนในปีต่อ ๆ 
ไป 

ข้อมูลในองค์กร - ข้อมูลบุคลากรและอัตราเงินเดือน
เจ้าหน้าท่ี 

- ข้อมูลอัตราก้าลังและงาน
มอบหมาย 

เอกสาร/Digital file ใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร 

ข้อมูลองค์กรผู้ใช้
น้้าชลประทาน 

- บัญชีรายช่ือองค์กรผู้ใช้น้้า
ชลประทาน 

- บัญชีรายช่ือ อส.ชป. 

เอกสาร/Digital file ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และพัฒนาความเข้มแข็ง 

ข้อมูลด้านท่ีราช
พัสดุ 

- การขออนุญาตใช้ท่ีดิน/ใช้น้้า 
- ข้อมูลมาตรา 5 

เอกสาร/Digital file  

ข้อมูลด้าน
วิศวกรรม 

- แผนงานแต่ละปี 
- การเตรียมงานส้ารวจ/ออกแบบ 
- แผน MTEF 

เอกสาร/Digital file ใช้เก็บข้อมูลเพื่อวางแผน
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา, 
ปรับปรุงระบบชลประทาน 

ข้อมูลด้าน GIS -ข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

Google Map, jpg ใช้ในการวางแผนจัดการ
น้้า 

ข้อมูลด้านอื่น ๆ -หนังสือเวียน ค้าส่ังต่าง ๆ 
-ระเบียบปฏิบัติ 
-ความรู้ด้านต่าง ๆ  
-รูปภาพและกิจกรรมต่าง ๆ 

Word, Excel, PDF, 
jpeq, เอกสาร 

ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย 

 
 
 
 
 



54 
 

รูปท่ี ข23  การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม AutoPlay Menu Builder 
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ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 45225 ไร่ 90 ไร่ 1400 ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 5,759,343      10,067           166,414         5,936,936     9.82          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 6,325,551      10,067           166,414         6,502,714     10.75        

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 7,261,327      10,067           166,414         7,438,540     12.30        

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 8,270,581      10,067           166,414         8,447,850     13.97        

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 4,092,172      10,067           166,414         4,269,477     7.06          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 4,197,535      10,236           169,575         4,378,219     7.24          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 4,425,294      10,236           169,575         4,606,026     7.62          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 4,536,995      10,236           169,575         4,717,759     7.80          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 4,557,504      10,236           169,575         4,738,242     7.83          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 4,240,671      9,740            160,318         4,411,656     7.29          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 4,086,475      9,740            160,318         4,257,440     7.04          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 3,775,108      9,740            160,318         3,946,042     6.52          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 3,461,972      9,740            160,318         3,632,875     6.01          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 2,452,797      10,297           170,704         2,634,572     4.36          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 1,508,307      10,339           170,704         1,690,043     2.79          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 728,423         10,381           170,704         909,509        1.50          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   10,424           170,704         181,128        0.30          

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   10,466           170,704         181,170        0.30          

69,680,053    182,150         3,005,162      72,880,200    

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้า ฝ่ายสง่น ้าและบ ารุงรักษาที ่3 ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่46715 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)

รูปท่ี ข24  การน้าข้อมูลจาก MIS มาค้านวณความต้องการใช้น้้าด้วยโปรแกรม ROS-excel 
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รูปท่ี ข25  รูปแบบการน้าเสนอ GIS และการค้นหาแปลงท่ีดินของกรมท่ีดิน 
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 (2) การก้าหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การอัพเดทข้อมูล 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและอัพเดทข้อมูลแต่ละ

ประเภทแต่ละชนิด ตามข้อมูลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ตารางท่ี ข12  ก้าหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การอัพเดทข้อมูล 

ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถ่ีการอัพเดทข้อมูล 

ข้อมูลฝ่าย สบ.3 คบ.ล้าปาว รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน 

ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา สบ.3 คบ.ล้าปาว 
น.ส.พัชรินทร์ ภูทองกรม 
นางวรรณา  จิตแสง 

รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน 

ข้อมูลด้านจัดการน้้าและ
บ้ารุงรักษา 

นายชุติวัต ภูภักดิ์ 
นายพนม นันรัศมี 

รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน 

ข้อมูลในองค์กร สบ.3 คบ.ล้าปาว รายเดือน 

ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน นายชุติวัต ภูภักดิ์, นายพนม นันรัศมี, 
นายสมยศ ภูฉายา,นายเผดิม อนาวงศ์,
นายมังกร เวียงธรรม,นายระคิด ภูคงน้้า 

รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน 

ข้อมูลด้านท่ีราชพัสดุ สบ.3 คบ.ล้าปาว รายเดือน/รายปี 

ข้อมูลด้านวิศวกรรม สบ.3 คบ.ล้าปาว รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี 

ข้อมูลด้าน GIS สบ.3 คบ.ล้าปาว รายสัปดาห์/รายเดือน 

(3) การส้ารองข้อมูล (Backup) ความถ่ี และผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ใช้ External Hard disk Seagate 500 GB เพื่อส้ารองข้อมูล 

ตารางท่ี ข13  การส้ารองข้อมูล 

รายการข้อมูล อุปกรณ์ท่ีใช้ส้ารองข้อมูล ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลท้ังหมดในเครื่อง PC 
และ Notebook 

External hard disk Seagate 500 GB เดือน/ครั้ง สบ.3 คบ.ล้าปาว 

 

รูปท่ี ข26  External Hard disk และการส้ารองข้อมูล 
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(4) การป้องกันการระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ 
o ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส ทุกเครื่อง 
o ท้าการ Scan Flash drive ทุกครั้งท่ีมีการน้ามาจากภายนอก 
o ใช้โปรแกรมก้าจัดไฟล์ท่ีไม่ได้ใช้งาน 
o บ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง 

ตารางท่ี ข14  โปรแกรมป้องกนัไวรัส 

โปรแกรม ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

eset NOD32 Antivirus เดือน/ครั้ง สบ..3 คบ.ล้าปาว 
 

รูปท่ี ข27  โปรแกรม eset NOD32 ANTIVIRUS 
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1.4  การพัฒนาองค์กร 

(1)  การน้าระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี ข15  ระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอ้านวยความสะดวกมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

รายการ รายละเอียด 

เทคโนโลยี 
 

1. โปรแกรมส้าเร็จรูปท่ีเป็น Freeware, โปรแกรมค้านวณน้้าของกรมฯ โปรแกรม ด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น  ROS-Excel, Google-Earth และ AutoPlay Menu 
Builder 

2. ระบบวิทยุรับ-ส่งข่าวสาร 
อุปกรณ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง  

2. Notebook 1 เครื่อง 
3. Printer พร้อม scanner 1 เครื่อง 
4. วิทยุส่ือสาร จ้านวน 1 ชุด 

ส่ิงอ้านวยความ
สะดวก 

1. รถจักรยานยนต์ จ้านวน 8 คัน 
2. รถบรรทุกเทท้าย จ้านวน 1 คัน 
3. รถปิกอัพ จ้านวน 1 คัน 
4. เครื่องตัดหญ้า จ้านวน 2 เครื่อง 
5. เครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 เครื่อง 
6. โม่ผสมคอนกรีต จ้านวน 1 โม่ 
7. เครื่องท้าน้้าเย็น  1  เครื่อง 
8. ห้องประชุม พร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 

 

รูปท่ี ข28  โปรแกรม Google Earth ร่วมในการเก็บข้อมูลอาคารชลประทาน 
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รูปท่ี ข29  ส่ิงอ้านวยความสะดวกของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหนง่ ท าหนา้ที่ หนา้ที่รับผิดชอบ

ลูกจา้งประจ า
1 นายชุติวัต  ภูภักด์ิ ช่างฝีมือสนาม ช.3 สน.บร.1 1. ควบคุม ดูแลพนกังานส่งน้ า โซน 1, 2, 3

2. ตรวจสอบรายงานการใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน
4. ตรวจสอบรายงานผลผลิตข้าวของแต่ละฤดู
5. ช่วยควบคุมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบลประทาน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 นายพนม  นนัรัศมี พนกังานชลประทาน บ.2 สน.บร.2 1. ควบคุม ดูแลพนกังานส่งน้ า โซน 4, 5, 6
2. ตรวจสอบรายงานการใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน
4. ตรวจสอบรายงานผลผลิตข้าวของแต่ละฤดู
5. ช่วยควบคุมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบลประทาน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3 นายสมยศ  ภูฉายา พนกังานชลประทาน บ.2 โซน 1 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง RMC กม.12+850-16+800,
 1L-1-RMC พื้นที่ชลประทาน 7,336 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 นายพลชัย  ภูนาวรรณ พนกังานชลประทาน บ.2 โซน 2 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง RMC กม.2+850-16+800,
 2L-RMC กม.0+000-3+150 พื้นที่ 5,192 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 นายเผดิม  อนาวงศ์ พนกังานชลประทาน บ.2 โซน 3 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง 1R-2L-RMC, 1R-1R-2L-RMC
พื้นที่ 9,422 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 นายมังกร  เวียงธรรม พนกังานชลประทาน บ.2 โซน 4 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง 2L-RMC กม.3+150-7+630,
 1L-2L-RMC พื้นที่ 6,690 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(2)  การจัดวางอัตราก้าลังบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีพื้นท่ีชลประทานรับผิดชอบจ้านวน 46,715 ไร่ มีอัตราก้าลังในการ

ปฏิบัติงาน ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ้า 9 คน เพื่อด้าเนินการส่งน้้าให้กับเกษตรกรและบ้ารุงรักษาคลองส่งน้้า
และอาคารชลประทาน การประชาสัมพันธ์ การรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกร การติดตามน้้าและการปลูกพืช 

ตารางท่ี ข16  การจัดวางอัตราก้าลัง 
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ตารางท่ี ข16  การจัดวางอัตราก้าลัง (ต่อ) 

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหนง่ ท าหนา้ที่ หนา้ที่รับผิดชอบ

7 นายระคิด  ภูคงน้ า ช่างฝีมือสนาม ช.3 โซน 5 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง 2L-RMC กม.7+630-11+570,
 2L-2L-RMC, 3L-2L-RMC, 4L-2L-RMC  พื้นที่ 9,385 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8 นายพนม  นนัรัศมี พนกังานชลประทาน บ.2 โซน 6 1. ติดตามส่งน้ า-ระบายน้ า คลอง 2L-RMC กม.11+570-17+800,
ท าหนา้ที่แทน  5L-2L-RMC, 1R-5L-2L-RMC, 6L-2L-RMC  พื้นที่ 8,690 ไร่

2. รายงานความก้าวหนา้การใช้ที่ดินประจ าสัปดาห์
3. ส ารวจความพร้อมใช้งานของระบบส่งน้ า
4. ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน และ อส.ชป.
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9 นางสิเรียม  เผ่ิงจนัดา พนกังานวัดระดับน้ า บ.2 หน.ธุรการ 1. รับ - ส่ง หนงัสือราชการ
2. รวบรวม จดัเก็บเอกสารต่าง ๆ
3. ตรวจสอบใบสมัคร ใบส าคัญค่าแรงลูกจา้งชั่วคราว
4. ติดต่อประสานงานส่วนราชการ
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10 นางปราณี  ไชยบาล พ.บริการเอกสารทั่วไป บ.2 ธุรการ 1. รับ - ส่ง หนงัสือราชการ
2. รวบรวม จดัเก็บเอกสารต่าง ๆ
3. รวบรวมรายงานของ อส.ชป.
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลูกจา้งชั่วคราว
11 นางวรรณา  จติแสง พนกังานทั่วไป ส่ือสาร 1. รับ-ส่งรายงานระดับน้ า ปริมาณฝน ประจ าวัน

2. รับ-ส่งข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่ายฯ และของโครงการฯ

12 น.ส.พัชรินทร์ ภูทองกรม พนกังานทั่วไป จนท. 1. พิมพ์หนงัสือราชการ
คอมพิวเตอร์ 2. จดัท าใบสมัครพนกังานทั่วไป

3. บันทึกข้อมูลด้านส่งน้ า
4. บันทึกข้อมูลด้านธุรการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

13 นางมะนติย์  ฆารละออง พนกังานทั่วไป  1. รายงานระวังชี้แนวเขตของฝ่ายส่งน้ าฯ ที่ 3
 2. ควบคุม รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง



63 
 

ตารางท่ี ข16  การจัดวางอัตราก้าลัง (ต่อ) 

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหนง่ ท าหนา้ที่ หนา้ที่รับผิดชอบ

14 นางสมพิศ  นนัรัศมี พนกังานทั่วไป ธุรการ 1. จดัท าใบสมัครลูกจา้งชั่วคราว
2. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนงัสือราชการ

15 นายสายลม  ภูชาบุตร
 พนกังานทั่วไป ผู้รักษา 1. เปิด - ปิด อาคารบังคับน้ า
อาคาร 2. อ่านระดับน้ า 3 เวลา

กม.16+800 3. ท าความสะอาดบริเวณอาคาร
4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลอง กรณีฉุกเฉิน
5. ก าจดัสาหร่ายในคลองส่งน้ า
6. ถางป่าบนคันคลอง

16 พนกังานทั่วไป ผู้รักษา 1. เปิด - ปิด อาคารบังคับน้ า
อาคาร 2. อ่านระดับน้ า 3 เวลา

กม.23+484 3. ท าความสะอาดบริเวณอาคาร
4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลอง กรณีฉุกเฉิน
5. ก าจดัสาหร่ายในคลองส่งน้ า
6. ถางป่าบนคันคลอง

17 นายภิรมย์  ภูทองกรม พนกังานทั่วไป ผู้รักษา 1. เปิด - ปิด อาคารบังคับน้ า
อาคาร 2. อ่านระดับน้ า 3 เวลา

กม.28+000 3. ท าความสะอาดบริเวณอาคาร
4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลอง กรณีฉุกเฉิน
5. ก าจดัสาหร่ายในคลองส่งน้ า
6. ถางป่าบนคันคลอง

18 นายหลัด  ภูฉายา พนกังานทั่วไป พนกังาน 1. ดูแลการยานพาหนะ
ขับรถยนต์ 2. ท าความสะอาดยานพาหนะ

3. เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองยานพาหนะ
4. ล าเรียงวัสดุงานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทาน

19 นายทองเพชร  ภูคานา พนกังานทั่วไป ผู้รักษาคลอง 1. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลอง กรณีฉุกเฉิน
2. ก าจดัสาหร่ายในคลองส่งน้ า
3. ถางป่าบนคันคลอง

20 นายฤเดช  ภูใบบัง พนกังานทั่วไป ผู้รักษาคลอง 1. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลอง กรณีฉุกเฉิน
2. ก าจดัสาหร่ายในคลองส่งน้ า
3. ถางป่าบนคันคลอง

อตัราก าลังของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 3
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(3)  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาตนเอง 
1. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการเช่ือมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ สู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ หอประชุมชูชาติ ก้าภู รุ่นท่ี 1 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 
2. เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer กรมชลประทาน รุ่นท่ี 2 วันท่ี 20 - 21 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 
ผลท่ีได้รับ : สามารถเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การท้างาน เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในยุคใหม่ 

เข้าใจนโยบายของกกรทรวงฯ กรมฯ และสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับไปสู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายฯได้ 

รูปท่ี ข30  ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการเช่ือมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
              สู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ข31  อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer กรมชลประทาน รุ่นท่ี 2 
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การพัฒนาบุคลากรภายในฝ่ายส่งน้้าฯที่ 3 
มีการสอนงานลักษณะปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีประสบการณ์และหัวหน้าฝ่ายฯ เป็นผู้ให้ความรู้และ

ค้าแนะน้า สร้างประสบการณ์จริง ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมท้ังท่ีจัดในโครงการฯ หรือกรมชลประทาน ซึ่งในปี 
2560 ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายฯ จ้านวน 2 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม จัดโดย 
สสช. ร่วมกับ สชป.6 ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมภาคสนาม 

ผลท่ีได้รับ : สามารถเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การท้างานของเจ้าหน้าท่ี และน้าการปฏิบัติงานในสนาม
ได้ดียิ่งขึ้น 
รูปท่ี ข32  การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จาก จน.คบ.ล้าปาว, สบ.3 คบ.ล้าปาว และจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมี   
              ประสบการณ์ 
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รูปท่ี ข33  สอนการปฏิบัติงานวัดน้้า โดย จน.คบ.ล้าปาว และ สบ.3 คบ.ล้าปาว วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ข34  ช้ีแจง อธิบายนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายกรมชลประทาน โดย สบ.3 คบ.ล้าปาว 
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(4) การรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้้าชลประทาน 
แนวทางการรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นของผู้รับบริการ ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มี

ช่องทางในการด้าเนินการในหลายช่องทาง ดังนี้ 
 การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  
 การรับฟังปัญหาในพื้นท่ี ในช่วงการติดตามการส่งน้้าและการปลูกพืช หรือตามเรื่องร้องขอต่าง ๆ 
 การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยตรงทางโทรศัพท์ 

รูปท่ี ข35  กระบวนการรับฟงัและตอบสนองความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้้าชลประทาน 

 
 
 
 

 

รูปท่ี ข36  การรับฟังปัญหาจากการประชุมกลุ่มใช้น้้าฯ และการประชุม JMC ของโครงการฯ 
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(5)  การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ี โดยมีการพบปะพูดคุยช้ีแจงข่าวสารต่าง ๆ 
เป็นประจ้า มีการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ท้าให้เจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า และลูกจ้าง
ช่ัวคราว ร่วมมือร่วมใจกันท้างานโดยท้างานเป็นทีม นอกจากสร้างความสัมพันธ์ภายในฝ่ายฯเองแล้วยังส่งเสริม
เจ้าหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการฯและฝ่ายส่งน้้าฯต่าง ๆ อีก 

รูปท่ี ข37  กระบวนการรับฟงัและตอบสนองความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้้าชลประทาน 

 

 

รูปท่ี ข38  ร่วมท้ากิจกรรมท้าบุญใส่บาตรกับโครงการฯ วันครบรอบ 115 ปี กรมชลประทาน 
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รูปท่ี ข39  กิจกรรมภายในฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี ข40  การส่ือสารผ่านทางระบบ Line  
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(6)  การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 
 ภายในฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ไม่ได้ด้าเนินการจัดสวัสดิการ แต่ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีเป็นสมาชิก
สวัสดิการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

(7) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที ่
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ีและรอบบริเวณฝ่ายส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษา หรือชุมชนในพื้นท่ีท่ีฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ ยกตัวอย่างกิจกรรม 

รูปท่ี ข41  กิจกรรมปลูกป่ากุดดุมเกวียน ร่วมกับโครงการฯและส่วนราชการต่าง ๆ วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
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ขา้ว พชืไรพ่ชืผัก บอ่ปลา บอ่กุง้ รวม

(ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่

RMC 4,454         -             85              1,200         5,739         

1L-1-RMC 5,297         -             5                 200            5,502         

2L-RMC 35,474       -             -             -             35,474       

รวม 45,225       -             90              1,400         46,715       

คลอง

แผนปลกูพชืฤดฝูน ปี 2560

ฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษาที่ 3   โครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษาล าปาว

หมวดที่ 2 
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารงุรักษา 

2.1 การบริหารจัดการน้้า 

การวางแผนการส่งน้้า 
(1) การจัดท้าเกณฑ์การบริหารจัดการน้้า เช่น Rule Curve หรือเกณฑ์การบริหารจัดการน้้าท่าในกรณีไม่มี

อ่างเก็บน้้าเกณฑ์การบริหารจัดการน้้าตามปริมาณที่ได้รับจัดสรรหรือเกณฑ์การระบายน้้าของแหล่งน้้า
ต้นทุนหรืออื่นๆ 

ในการก้าหนดพื้นท่ีส่งน้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว มีแนวทางในการด้าเนินงานได้แก่ การ
เรียงล้าดับความส้าคัญเรื่องน้้า ได้แก่ 1.น้้าเพื่อการประปา อุปโภค -บริโภค  2.เพื่อรักษาระบบนิเวศ  3.เพื่อ
การเกษตร 4.เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ และน้ามาค้านวณหาพื้นท่ีเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุน ซึ่งจะท้าให้
เป็นการลดความเส่ียงต่อความเสียหายของผลผลิตต่อการขาดน้้า ซึ่งโครงการได้ใช้แนวทางนี้ในการบริหารจัดการ
น้้าทุกฤดูกาลของโครงการ 

รูปท่ี ค1  แนวทางการก้าหนดพื้นท่ีส่งน้้าของโครงการ 
 

 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน จ้านวน 46,715 ไร่(เต็มพื้นท่ีส่งน้้า) มา
ค้านวณหาความต้องการใช้น้้าของฝ่ายฯ โดยใช้โประแกรม ROS-EXCEL (กรณีไม่มีน้้าต้นทุน) 

ตารางท่ี ค1  แผนการปลูกพืชฤดูฝน 2560 ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
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ตารางท่ี ค2  แผนความต้องการใช้น้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ฤดูฝน ปี 2560 

 
 

รูปท่ี ค2  กราฟแสดงแผนความต้องการใช้น้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ฤดูฝน ปี 2560 

 
 
 

ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 45225 ไร่ 90 ไร่ 1400 ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 5,759,343      10,067           166,414         5,936,936     9.82          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 6,325,551      10,067           166,414         6,502,714     10.75        

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 7,261,327      10,067           166,414         7,438,540     12.30        

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 8,270,581      10,067           166,414         8,447,850     13.97        

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 4,092,172      10,067           166,414         4,269,477     7.06          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 4,197,535      10,236           169,575         4,378,219     7.24          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 4,425,294      10,236           169,575         4,606,026     7.62          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 4,536,995      10,236           169,575         4,717,759     7.80          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 4,557,504      10,236           169,575         4,738,242     7.83          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 4,240,671      9,740            160,318         4,411,656     7.29          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 4,086,475      9,740            160,318         4,257,440     7.04          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 3,775,108      9,740            160,318         3,946,042     6.52          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 3,461,972      9,740            160,318         3,632,875     6.01          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 2,452,797      10,297           170,704         2,634,572     4.36          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 1,508,307      10,339           170,704         1,690,043     2.79          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 728,423         10,381           170,704         909,509        1.50          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   10,424           170,704         181,128        0.30          

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   10,466           170,704         181,170        0.30          

69,680,053    182,150         3,005,162      72,880,200    

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้า ฝ่ายสง่น ้าและบ ารุงรักษาที ่3 ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่46715 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)
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ประตูระบายน ้าแบบตรง (Sluice gate) 

ระดับธรณี = +144.184 ม.รทก. L = 4.00 ม.

การไหลแบบจม (Submerged flow) สูง = 3.10 ม.

สตูรการค้านวนสอบเทยีบอาคาร Qmax = 23.83 ลบ.ม./วิ

เมื่อ Q = ปริมาณน้้าผ่านอาคาร (ลบ.ม./วินาท)ี

Cs = สัมประสิทธ์ิปริมาณน้้าเมื่อการไหลเปน็แบบจม (Submerged flow)

L = ความกว้างของชอ่งระบายน้้า (เมตร)

Hs = ระดับน้้าด้านท้ายประตู - ระดับธรณีประตู (เมตร)

= ระดับน้้าด้านหน้าประตู -  ระดับน้้าด้านท้ายประตู (เมตร)

g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถว่ง (เมตร/วินาที)

Go = ระยะเปดิบาน (เมตร)

ระดับน้้า ระดับน้้า Q Q
ด้านหน้า ด้านท้าย จากการวัด ค้านวณใหม่
(ม.รทก.) (ม.รทก.) ( ม.) (ลบ.ม./วิ) (ลบ.ม./วิ)

1 - 147.50 147.33 2.50 20.994 22.9823 3.15 1.258 0.913 22.632
2 - 147.65 147.40 2.10 21.504 28.4902 3.22 1.531 0.755 22.982
3 - 147.65 147.38 2.00 20.730 29.4238 3.20 1.598 0.705 22.731
4 - 147.50 147.38 2.00 20.431 19.6158 3.20 1.598 1.042 15.154
5 - 147.65 147.38 1.90 18.162
6 - 147.50 147.30 1.70 16.462 24.6900 3.12 1.833 0.667 16.593
7 - 147.50 147.20 1.10 8.924
8 - 147.25 146.77 0.70 9.340 31.7438 2.59 3.694 0.294 10.466
9 - 147.63 146.65 0.40 8.960 43.2529 2.47 6.165 0.207 8.476

สรุปได้ Q= 1.2438*(Hs/Go)^(-1.016)*L*Hs*SQRT(2*g*deltaH)

การสอบเทยีบอาคารชลประทาน Check กม.28+000 คลองRMC

ท่ี วัน/เดือน/ปี
Go

L*Hs*
Hs Hs/Go Cs

y = 1.2438x-1.016

R² = 0.9435

0.010

0.100

1.000

1.000 10.000Hs/Go

Cs

Q       =1 191*(Hs/Go)^(-1.04)*L*Hs*SQRT(2*g*deltaH)

(2) การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานหลัก 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ร่วมกับ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าท่ี 3 ท้าการสอบเทียบ

อาคาร CH 28+000 คลอง RMC  เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2557  

ตารางท่ี ค3  การสอบเทียบอาคารชลประทาน Check กม.28+000 คลอง RMC 
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ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  ร่วมกับฝ่ายจัดสรรน้้าฯ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ท้าการวัดน้้าในคลองส่ง
น้้า RMC กม.28+000 เพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้้าและประเมินการใช้น้้าของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

รูปท่ี ค3  การวัดน้้าด้วยเครื่องวัดกระแสน้้าด้วยคล่ืนเสียง คลอง RMC กม.13+000 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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รายการ Q (cms) วันท่ี หมายเหตุ

Qdesiqn 23.830       

การสอบเทียบอาคาร 21.504       30 มี.ค. 2557

การวัดด้วยเคร่ืองวัดกระแสน้้า(M9) 21.466       22 ก.พ. 2560

การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคาร CH.28+000

ตารางท่ี ค4  ผลการวัดน้้าด้วยเครื่องวัดกระแสน้้าด้วยคล่ืนเสียง คลอง RMC กม.28+000 

 
 

ตารางท่ี ค5  ผลการวัดน้้าคลอง RMC กม.28+000 
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𝑄 = 1.2438  
𝐻𝑠

𝐺𝑜
 
−1.016

× 𝐿 ×𝐻𝑠 × 2𝑔∆𝐻 

จากผลการวัดน้้าด้วยเครื่องวัดกระแสน้้า(M9) จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับการสอบเทียบอาคาร ดังนั้น 
ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 จึงใช้สูตรจากการสอบเทียบอาคารเป็นหลักในการค้านวณน้้าผ่าน CH.28+000 ต่อไป 

 
 
 
(3) การจัดท้าปฏิทินการปลูกพืช/การจัดท้าแผนการจัดการน้้าในพื้นที่โดยแปลงน้้าฝนเป็นน้้าท่าหรือปฏิทิน

การระบายน้้า 
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้มีการเปล่ียนแปลงการเพาะปลูกพืชท่ีรวดเร็วขึ้น ดังนั้นฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

จึงได้ปรับปฏิทินการส่งน้้าใหม่ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การวาง
แผนการใช้น้้าสะดวกขึ้น เวลาและตรงตามความต้องการใช้น้้าของกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ  

ซึ่งช่วงเวลาในการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมส้าหรับฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ดังนี้  

 การปลูกพืชฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  
 การปลูกพืชฤดูแล้ง  อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน 

รูปท่ี ค4  ปฏิทินการปลูกพืช และ ปฏิทินการเล้ียงกุ้ง ในฤดูฝน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
ปฏิทนิการปลกูข้าวฤดูฝน

หว่าน ปักด า ขา้วตัง้ทอ้งและออกรวง

เก บเกีย่วขา้วเจร ิเตบิโตเตรยีมแปลง

 ่อมแ ม      เริ่มส่งน ้า หยุดส่งน ้า   ่อมแ ม 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปฏิทนิการเลี ยงกุ้งฤดูฝน

จับกุง้ขายกุง้เจร ิเตบิโตลงลูกกุง้

เริ่มส่งน ้า หยุดส่งน ้า  ่อมแ ม 
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รูปท่ี ค5  ปฏิทินการปลูกพืช และ ปฏิทินการเล้ียงกุ้ง ในฤดูแล้ง 

 

 
 

 
 

ผลท่ีได้  :  ท้าให้ผู้ใช้น้้าในทุกภาคส่วนได้รับทราบแผนการส่งน้้าในแต่ละฤดูกาล เกษตรกรสามารถ
เตรียมแปลง เตรียมเมล็ดพันธุ์ได้ตามต้องการ 

(4)  เกณฑ์การก้าหนดพื้นที่ระบายน้้า/การก้าหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้้าต้นทุน/การวางแผนการ
บริหารจัดการน้้าตามศักยภาพของล้าน้้า 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีการวางแผนการปลูกพืช โดยในฤดูฝนเต็มพื้นท่ีส่งน้้า จ้านวน 46,715 
ไร่ ส่วนในฤดูแล้ง จะก้าหนดประมาณ 60% ของพื้นท่ี หรือตามปริมาณน้้าท่ีได้รับการจัดสรรจากโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาล้าปาว และจากผลการประชุมความต้องการเพาะปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้้า 

รูปท่ี ค6  แนวทางการก้าหนดพื้นท่ีเพาะปลูก 

 

 
 

ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม
ปฏิทนิการปลกูข้าวฤดูแลง้ ่อมแ ม     เริ่มส่งน ้า หยุดส่งน ้า      ่อมแ ม 

เตรยีมแปลง

หว่าน ปักด า ขา้วตัง้ทอ้งและออกรวง

เก บเกีย่วขา้วเจร ิเตบิโต

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน
ปฏิทนิการเลี ยงกุ้งฤดูแลง้

จับกุง้ขายกุง้เจร ิเตบิโตลงลูกกุง้

เริ่มส่งน ้า หยุดส่งน ้า  ่อมแ ม 
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ตารางท่ี ค6  แผนการปลูกพืชฤดูฝน 2560 ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
 (5)  การส้ารวจข้อมูลความต้องการใช้น้้าของผู้ใช้น้้าก่อนส่งน้้า/การส้ารวจศักยภาพในการระบายน้้าในล้าน้้า

ที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้าฯก่อนการส่งน้้าในทุก ๆ ฤดู เพื่อช้ีแจง
ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้้า  และแจ้งให้หัวหน้าท่อร่วมกับ อส.ชป.ท้าการส้ารวจความต้องการปลูกพืช  ซึ่งมีท้ัง
การปลูกข้าว การปลูกพืชไร่-พืชผัก การเล้ียงปลา และการเล้ียงกุ้ง แล้วรวบรวมส่งให้พนักงานส่งน้้าในโซนท่ี
รับผิดชอบ หลังจากได้ข้อมูลการปลูกพืชแล้วฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 จะตรวจสอบข้อมูลความต้องการเพาะปลูก และ
วางแผนความต้องการใช้น้้าต่อไป 

รูปท่ี ค7  การส้ารวจข้อมูลความต้องการใช้น้้า 

 

 
 

1.  ข้าว 5,976        5,062        9,422        6,690        9,385        8,690        45,225       

2. บ่อปลา 60            30            -           -           -           -           90            

3. บ่อกุง้ 1,300        100           -           -           -           -           1,400        
รวม 7,336        5,192        9,422        6,690        9,385        8,690        

แผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2560
ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ้ารุงรักษาที ่ 3  

ชนิดพืช โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 โซน 5 โซน 6 รวม

46,715 
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(6)  การจัดท้าแผนจัดสรรน้้ารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์/การจัดท้าแผนการบริหารจัดการล้าน้้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 น้าแผนการเพาะปลูกท่ีวางไว้มาค้านวณหาความต้องการใช้น้้าโดยแยก
เป็นรายคลองส่งน้้า โดยใช้โปรแกรม ROS-EXCEL (กรณีไม่มีน้้าต้นทุน) ดังนี้ 

ตารางท่ี ค7  แผนความต้องการใช้น้้า ฤดูฝน ปี 2560 แยกรายคลองส่งน้้า 

คลอง พื้นท่ี (ไร่) ความต้องการใช้น้้า (ลบ.ม.) หมายเหตุ 
1) RMC กม.12+850 – 28+000 5,739 9,620,759  
2) 1L-1-RMC 5,502 8,607,884  
3) 2L-RMC 35,474 54,677,226  

 

รูปท่ี ค8  ตารางและกราฟแสดงแผนความต้องการใช้น้้าคลอง RMC กม.12+850 – 28+000 ฤดูฝน ปี 2560 

 
 

 

ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 4454 ไร่ 85 ไร่ 1200 ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 527,940         9,508            142,641         681,200        1.13          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 570,343         9,508            142,641         723,174        1.20          

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 751,585         9,508            142,641         904,466        1.50          

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 841,365         9,508            142,641         994,301        1.64          

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 400,725         9,508            142,641         553,697        0.92          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 411,588         9,668            145,350         567,479        0.94          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 434,600         9,668            145,350         590,539        0.98          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 446,174         9,668            145,350         602,145        1.00          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 449,111         9,668            145,350         605,056        1.00          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 418,571         9,199            137,415         566,111        0.94          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 403,825         9,199            137,415         551,345        0.91          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 374,228         9,199            137,415         521,719        0.86          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 344,230         9,199            137,415         491,690        0.81          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 248,751         9,725            146,318         405,568        0.67          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 160,587         9,765            146,318         317,362        0.52          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 76,418           9,805            146,318         232,541        0.38          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   9,845            146,318         156,163        0.26          

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   9,885            146,318         156,202        0.26          

6,860,040      172,031         2,575,854      9,620,759     

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้าคลอง RMC กม.12+850-28+000 ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่5739 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)
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รูปท่ี ค9  ตารางและกราฟแสดงแผนความต้องการใช้น้้าคลอง 1L-1-RMC ฤดูฝน ปี 2560 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 5297 ไร่ 5 ไร่ 200 ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 527,940         559               23,773           553,384        0.91          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 714,327         559               23,773           739,342        1.22          

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 896,225         559               23,773           921,291        1.52          

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 1,028,026      559               23,773           1,053,147     1.74          

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 474,388         559               23,773           499,545        0.83          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 487,557         569               24,225           513,223        0.85          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 515,572         569               24,225           541,287        0.89          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 530,303         569               24,225           556,050        0.92          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 534,688         569               24,225           560,408        0.93          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 498,988         541               22,903           523,358        0.87          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 482,007         541               22,903           506,357        0.84          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 448,896         541               22,903           473,216        0.78          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 412,028         541               22,903           436,317        0.72          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 311,117         572               24,386           336,850        0.56          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 197,739         574               24,386           223,392        0.37          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 95,821           577               24,386           120,784        0.20          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   579               24,386           24,965          0.04          

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   581               24,386           24,968          0.04          

8,155,621      10,119           429,309         8,607,884     

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้าคลอง 1L-1-RMC ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่5502 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)
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รูปท่ี ค10  ตารางและกราฟแสดงแผนความต้องการใช้น้้าคลอง 1L-1-RMC ฤดูฝน ปี 2560 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ที่ ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม Q

เริม่ตน้ สิน้สดุ 35474 ไร่  ไร่  ไร่ (ลบ.ม.) ลบ.ม./วิ

1 27 ม.ิย. 03 ก.ค. 4,703,463      -                   -                   4,704,575     7.78          

2 04 ก.ค. 10 ก.ค. 5,040,881      -                   -                   5,041,563     8.34          

3 11 ก.ค. 17 ก.ค. 5,613,516      -                   -                   5,614,248     9.28          

4 18 ก.ค. 24 ก.ค. 6,401,190      -                   -                   6,401,979     10.59        

5 25 ก.ค. 31 ก.ค. 3,217,059      -                   -                   3,217,884     5.32          

6 01 ส.ค. 07 ส.ค. 3,298,390      -                   -                   3,299,263     5.46          

7 08 ส.ค. 14 ส.ค. 3,475,121      -                   -                   3,476,042     5.75          

8 15 ส.ค. 21 ส.ค. 3,560,518      -                   -                   3,561,471     5.89          

9 22 ส.ค. 28 ส.ค. 3,573,704      -                   -                   3,574,630     5.91          

10 29 ส.ค. 04 ก.ย. 3,323,113      -                   -                   3,324,039     5.50          

11 05 ก.ย. 11 ก.ย. 3,200,643      -                   -                   3,201,550     5.29          

12 12 ก.ย. 18 ก.ย. 2,951,983      -                   -                   2,952,859     4.88          

13 19 ก.ย. 25 ก.ย. 2,705,714      -                   -                   2,706,560     4.48          

14 26 ก.ย. 02 ต.ค. 1,892,929      -                   -                   1,893,704     3.13          

15 03 ต.ค. 09 ต.ค. 1,149,982      -                   -                   1,150,675     1.90          

16 10 ต.ค. 16 ต.ค. 556,184         -                   -                   556,184        0.92          

17 17 ต.ค. 23 ต.ค. -                   -                   -                   -                   -            

18 24 ต.ค. 30 ต.ค. -                   -                   -                   -                   -            

54,664,391    -                   -                   54,677,226    

รายการ รวมความตอ้งการน ้า

แผนความตอ้งการใชน้ ้าคลอง 2L-RMC ฤดฝูน ปี 2560

รวมพืน้ที ่35474 ไร่

ความตอ้งการน ้า (ลบ.ม.)



82 
  

การปฏิบัติการส่งน้้า 

(7)  การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้้าทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งน้้า /การแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในล้าน้้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ด้าเนินการแจ้งข่าวสารให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าฯท้ังก่อนส่งน้้า ระหว่างส่งน้้า 
และหลังส่งน้้า โดยมีแนวทางด้าเนินการท้ังในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤต ดังนี้ 

ตารางท่ี ค8  แนวทางการแจ้งข่าวสาร 

ขั้นตอน แจ้งข่าวสารถึง โดยวิธี 

ก่อนส่งน้้า  กลุ่มผู้ใช้น้้าทุกกลุ่ม, อปท.ท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประชุมช้ีแจงแผนการส่งน้้า 
 ส่งประกาศโครงการ 
 ออกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

ระหว่างการส่งน้้า  กลุ่มผู้ใช้น้้าทุกกลุ่ม 
 ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละรอบเวรการส่ง

น้้า  

หยุดส่งน้้า  กลุ่มผู้ใช้น้้าทุกกลุ่ม 
 ส่งประกาศโครงการ 
 ออกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

 

รูปท่ี ค11  การประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารฯพัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ 
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 

กลุ่มบริหารฯนาดีก้าวหน้าสามัคคี 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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(8) การควบคุมการส่งน้้าในระดับต่างๆ /การควบคุมการระบายน้้าในระดับต่างๆ 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  รับน้้าจากคลอง RMC กม.12+850 ท่ีรับน้้ามาจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 2 และ

เมื่อจัดการน้้าภายในฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 แล้วจะส่งน้้าต่อในกับฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 6 ท่ีคลอง RMC กม.28+000 
ซึ่งในระหว่างการส่งน้้าฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  จะจดบันทึกระดับน้้าท่ีอาคารอัดน้้ากลางคลอง RMC และ

คลองซอยท่ีรับผิดชอบ รายงานให้ฝ่ายจัดสรรน้้าฯทราบเพื่อติดตามภาพรวมของน้้าในคลอง RMC ประจ้าวัน  โดย
ทุกวันพฤหัสบดี โครงการฯล้าปาวจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้้า พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการส่งน้้าของ
แต่ละฝ่ายฯ  เพื่อวางแผนการส่งน้้าในสัปดาหต่์อไป 

รูปท่ี ค12  ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งน้้าภายในฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

 
 

 

ตารางท่ี ค9  แนวทางการควบคุมและติดตามการส่งน้้า 

คลองส่งน้้า ผู้ด้าเนินการควบคุมปริมาณน้้า โดยวิธี 

RMC กม.12+850 -
28+000 

 กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ 
 อส.ชป.ในพื้นท่ี 
 พนักงานส่งน้้าโซน 1, 2 

 ควบคุมการเปิด-ปิด CHO เพื่อรับน้้าตาม
แผนการส่งน้้า/ตามผลการประชุมหมุนเวียน
น้้า 

 ตรวจสอบและรายงานสภาพน้้าในพื้นท่ี/
ปัญหาอุปสรรคในการส่งน้้า 

1L-1-RMC 
 กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ 
 อส.ชป.ในพื้นท่ี 
 พนักงานส่งน้้าโซน 1 

 ควบคุมการเปิด-ปิด CHO เพื่อรับน้้าตาม
แผนการส่งน้้า/ตามผลการประชุมหมุนเวียน
น้้า 

 ตรวจสอบและรายงานสภาพน้้าในพื้นท่ี/
ปัญหาอุปสรรคในการส่งน้้า 

2L-RMC 
 กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ 
 อส.ชป.ในพื้นท่ี 
 พนักงานส่งน้้าโซน 3, 4, 5, 6 

 ควบคุมการเปิด-ปิด CHO, ปตร.ปากคลอง
แยกซอย และอาคารอัดน้้ากลางคลอง เพื่อ
รับน้้าตามแผนการส่งน้้า/การหมุนเวียนน้้า 

 ตรวจสอบและรายงานสภาพน้้าในพื้นท่ี/
ปัญหาอุปสรรคในการส่งน้้า 
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รูปท่ี ค13  แผนภูมิระบบส่งน้้าชลประทาน  (Schematic  Diagram)  ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
 

จุดควบคุมการส่งน้้า 



85 
  

นอกจากนี้ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ยังต้องมีการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีปลูกข้าวกับเล้ียงกุ้งท่ีอยู่
ร่วมกันในคลอง RMC อีก 

การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ปลูกข้าวกับพื้นที่เลี้ยงกุ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสาน ซึ่งในพื้นท่ีส่งน้้าโซน 1 ของฝ่ายส่ง

น้้าฯท่ี 3  มีเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง จ้านวน 1,400 ไร่ ประเด็นส้าคัญคือ เกษตรกรท่ีปลูกข้าวและเกษตรกรท่ีเล้ียงกุ้งจะ
อยู่ติดกัน สลับกันไปท้ังพื้นท่ี จึงท้าให้เกิดปัญหาเรื่องความต้องการใช้น้้าไม่เท่ากัน โดยช่วงท่ีข้าวต้องการเก็บเกี่ยว
จะไม่ต้องการใช้น้้าแต่บ่อกุ้งยังต้องการใช้น้้า เนื่องจากการเล้ียงกุ้งจะท้าการเล้ียงตลอดปีหมุนเวียนกันไปเพื่อให้มี
ผลผลิตกุ้งออกจ้าหน่ายทุกวัน 

รูปท่ี ค14  กราฟแสดงความต้องการใช้น้้ารายสัปดาห์คลอง RMC ฤดูฝน 2560 

 
 

 

รูปท่ี ค15  พื้นท่ีปลูกข้าวและพื้นท่ีเล้ียงกุ้งสลับกันไป 

 

คลอง RMC กม.12+850 – 18+000 

นาข้าว 

ตากบ่อรอลงลูกกุ้ง 

บ่อกุ้ง 
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จากภาพจะเห็นได้ว่าจะมีท้ังบ่อกุ้งท่ีก้าลังเล้ียง บ่อกุ้งท่ีมีลักษณะเล้ียงมานาน และท่ีก้าลังตากบ่อเพื่อ
รอลงลูกกุ้งใหม่ ซึ่งกุ้งจะเวลาในการเล้ียงประมาณ 6 เดือน มากกว่าการเพาะปลูกข้าวที่ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน  

จึงท้าให้การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีดังกล่าวต้องให้ความส้าคัญเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตท้ังสองประเภท นอกจากนั้นในช่วงท่ีโครงการฯปิดการส่งน้้าเกษตรผู้เล้ียงกุ้งก็
จะมาขอให้โครงการฯส่งน้้าให้กับบ่อกุ้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่องานซ่อมแซมของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ด้วย 

แนวทางแก้ไข 
ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ,โครงการฯล้าปาว ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาพันธ์ผู้เล้ียงกุ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ และเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างนาข้าวกับบ่อกุ้ง  ซึ่งได้ข้อก้าหนดในการด้าเนินการ คือ ผู้เล้ียงกุ้งท้า
บ่อส้ารองน้้าหรือขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้ในช่วงท่ีโครงการฯหยุดส่งน้้า รวมท้ังจัดเวลารับน้้าเข้าบ่อกุ้งไม่ให้ตรงกับ
ช่วงท่ีนาข้าวต้องการเก็บเกี่ยว 

รูปท่ี ค16  การประชุมหารือแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างนาข้าวกับบ่อกุ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ยังมีเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งหลายรายท่ีมีพื้นท่ีน้อยไม่สามารถด้าเนินการได้ ดังนั้น ในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระยะยาว ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาฯท่ี 3 ได้เสนอให้มีการปรับปรุงคลองคู่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้้าส้ารองให้กับ
บ่อกุ้งในช่วงท่ีปิดการส่งน้้าท้ังสองฤดู ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งมีน้้าใช้และไม่กระทบต่องานซ่อมแซมของฝ่าย
ส่งน้้าฯท่ี 3 ด้วย 
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รูปท่ี ค17  คลองคู่ RMC กม.14+900 - 18+000 ท่ีมีพื้นท่ีปลูกข้าวและพื้นท่ีเล้ียงกุ้งสลับกันไป 

 
1. การค้านวณปริมาณน้้าในคลองคู่ RMC 

 คลองคู่ RMC กม.14+900 – 16+800 ความยาว  1.900  กม. 
 คลองคู่ RMC กม.16+900 – 18+000 ความยาว  1.100  กม. 

รวม ความยาว  3.000  กม. 
 มิติคลองคู่ RMC : B = 4.00 ม. , D = 2.85 ม. ,A = 24.00 ตร.ม. 

คลองคู่จะมีปริมาณน้้าท่ีสามารถเก็บกักไว้ได้ เท่ากับ 3.000 x 1,000 x 24.00 = 72,000  ลบ.ม. 

2. การค้านวณปริมาณความต้องการใช้น้้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้้าบ่อกุ้ง ช่วงหยุดส่งน้้า 

 บ่อกุ้งมีความต้องการถ่ายเทน้้า ประมาณ ¼ ของบ่อ ใช้น้้าประมาณ 30.10 ลบ.ม./ไร่ หรือ
เท่ากับ 210 ลบ.ม./ไร่/สัปดาห์ (จากการค้านวณความต้องการใช้น้้าโดยโปรแกรม ROS-
Excel) 

จากการค้านวณข้างต้นในการเสนอขอปรับปรุงคลองคู่ RMC ช่วงดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งได้ ดังนี้ 

หลังหยุดฤดูฝน บ่อกุ้งมีความจ้าเป็นต้องถ่ายเทน้้าเพียง 2 สัปดาห ์(หลังจากนั้นจะจับกุ้งขาย) 
   สามารถช่วยเหลือบ่อกุ้งได้   ประมาณ  170  ไร่ 

หลังหยุดฤดูแล้ง บ่อกุ้งมีความจ้าเป็นต้องถ่ายเทน้้าเพียง 4 สัปดาห ์(หลังจากนั้นจะจับกุ้งขาย) 
   สามารถช่วยเหลือบ่อกุ้งได้   ประมาณ  85  ไร่ 
ซึ่งการปรับปรุงคลองคู่ RMC เพื่อเก็บกักน้้าช่วยเหลือบ่อกุ้งในระยะยาวครั้งนี้ ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้เสนอ

เข้าแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานไว้แล้ว โดยงานปรับปรุงคลองคู่ RMC กม.กม.14+900 – 16+800 เข้า
แผนงานปี 2563 และช่วง กม.16+900 – 18+000 เข้าแผนงานปี 2564 
 
 

คลองคู ่RMC กม.14+900 – 18+000 

นาข้าว 

ตากบ่อรอลงลูกกุ้ง 

บ่อกุ้ง 
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(9) การด้าเนินงานปอ้งกันและบรรเทาภัยจากน้า้ 

ตารางท่ี ค10  แนวทางการแจ้งข่าวสารในภาวะวิกฤต 

สถานการณ์ แจ้งข่าวสารถึง โดยวิธี 

เริ่มวิกฤติ 
 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
 ผู้น้าชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีเกี่ยวข้อง 

 โทรศัพท์ 
 ออกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
 ประชุมและวางแผนการช่วยเหลือ 

วิกฤติ 

 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
 หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้น้าชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีเกี่ยวข้อง 

 โทรศัพท์ 
 ออกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
 ประชุมและวางแผนการช่วยเหลือ 

 
รูปท่ี ค18  นางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ท่ี 4 แจ้งฝ่ายฯ 3 เรื่องน้้าจากป่าดงระแนงไหลลงคลอง RMC 
กม.17+336 วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 
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ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้รับประสานจากนางละมุล  ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ท่ี 4 ต.บัว
บาน แจ้งสถานการณ์น้้าจากป่าดงระแนงไหลลงคลองส่งน้้าให้ทราบ  ซึ่งฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ
โดยการเร่งระบายน้้าท่ีไหลลงคลอง RMC และเข้าซ่อมแซมความเสียหายหลังน้้าลด  เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร ซึ่งฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้รายงานให้โครงการฯรับทราบในช้ันต้นแล้ว 

รูปท่ี ค19  ทิศทางการไหลของน้้าป่าจากป่าดงระแนง ไหลลงคลอง RMC  

 

การแก้ไขปัญหาน้้าจากป่าดงระแนง 
ปัญหาน้้าจากป่าดงระแนง ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในพื้นท่ีแล้วไหลรวมเป็นมวลน้้ามาตามร่องน้้าข้าง

ถนน และไหลบ่าเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร ,บ้านเรือนราษฎร และไหลลงคลอง RMC ท้าให้เกิดความเสียหายนั้น 
ในการแก้ไข ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีส่วนในการเข้าไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับอ้าเภอ อปท.และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการฯล้าปาว และ สชป.6 ในการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยการจัดท้าฝายก้างปลาเพื่อผันน้้ากลับเข้าพื้นท่ีป่าดงระแนงเพื่อกระจายมวลน้้า (ประมาณ 200,000 
ลบ.ม. จากปริมาณน้้าฝน 80 มม.ท่ีตกในพื้นท่ี) ซึ่งได้ด้าเนินการแล้วเสร็จมาต้ังแต่ปี 2559  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวัง โดยเครือข่ายเฝ้าระวังของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ประสานไว้
ซึ่งยังไม่พบการเกิดน้้าป่าไหลหลากเช่นท่ีเคยเกิด ท้าให้พื้นท่ีการเกษตร ผลผลิต และทรัพย์สินทางราชการและของ
ราษฎรรับไม่ได้รับความเสียหายเช่นในอดีตท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 

ป่าดงระแนง 
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รูปท่ี ค20  เทศบาลต้าบลบัวบาน ท้าฝายก้างปลา เพื่อผันน้้าเข้าป่าดงระแนง 
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รูปท่ี ค21  ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ด้าเนินการซ่อมแซมคอสะพานคลอง RMC กม.17+336 ท่ีได้รับความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
                   ก่อนด้าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ระหว่างด้าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        หลังด้าเนินการ 
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ตารางท่ี ค11  รายช่ือเครือข่ายประสานงานติดตามสถานการณ์น้้าป่าดงระแนง 

ท่ี  ผู้ประสานงาน เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 นางละมุล ภักดีนอก  ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ท่ี 4 087-955-9621   

2 นายสเตสฉันท์  ภูนาสูง  ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ท่ี 19 098-747-5502   
3 นายสนิท  ภูมาตรนา  

ประธานกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC  
063-855-7210  

4 นายสันติ  นาสุรินทร์  อส.ชป 082-111-5527  

5 นายสมยศ  ภูศรีดาว  อส.ชป. 061-489-1375  

(10) การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ 

ในระหว่างการส่งน้้าเกิดคลองรั่ว คลองขาด ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อม การประสานงานกับฝ่ายช่างกลเรื่องเครื่องจักร-เครื่องมือ รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการ
ด้าเนินการ เพื่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา ไม่ท้าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตรและพื้นท่ี
ชุมชนมากนัก ซึ่งมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภาวะวิกฤติ ดังนี้ 

รูปท่ี ค22  แนวทางการบริหารจัดการน้้าในภาวะวิกฤต 
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รูปท่ี ค23  แนวทางปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติคลองส่งน้้ารั่ว คลองส่งน้้าขาด 

 
 

รูปท่ี ค24  วิทยุขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมคลอง 6L-2L-RMC กรณีเร่งด่วนระหวา่งส่งน้้า 
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รูปท่ี ค25  การซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย 6L-2L-RMC ขาด เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
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(11) การควบคุมคุณภาพน้้า 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ให้ความส้าคัญต่อคุณภาพน้้าในคลองส่งน้้า และมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (ฝ่ายจัดสรรน้้าฯ โครงการฯล้าปาว มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้้า) ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า
คลอง RMC และคลองซอย ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพน้้าชลประทานท่ีวัด ณ จุดวัดมี 6 ตัวองค์ประกอบ ได้แก่ 

1. TDS = Total Dissolved Solid   ไม่เกิน 1,300 ppm. 
2. Sal. = Salinity = ค่าความเค็ม   ไม่เกิน 1.0 ppt 
3. EC = Electric Conductivity   ไม่เกิน 2,000 S/cm. 
4. DO = Dissolved Oxygen    ไม่ต่ากว่า 2.0 ppm. 
5. pH = Potential of Hydrogen ion  ระหว่าง 6.5 - 8.5 
6. อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 °C 

ตารางท่ี ค12  ผลการทดสอบคุณภาพน้้าในคลองส่งน้้า เขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้้า : ผ่านเกณฑ์ 
 

ตารางท่ี ค13  แผนการตรวจวัดคุณภาพน้้า 

คลอง 
ครั้ง/ป ี

2560 2561 2562 2563 2564 

คลอง RMC กม.16+800 2 4 4 4 4 

คลอง 1L-1-RMC 2 4 4 4 4 

คลอง 2L-RMC 2 4 4 4 4 

คลอง RMC กม.28+000 2 4 4 4 4 
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ล้าดับ ประเภท
ท่ี อาคาร บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด Lat Long
1 RMC check 16+850 ตูม บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.500701   103.422484  

2 RMC check 23+484 ค้าแมด บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.465457   103.388326  

3 RMC check 28+000 หนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.440175   103.386918  

4 1L-1-RMC ปตร.ปากคลอง 15+200 ตูม บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.512154   103.429464  

5 2L-RMC ปตร.ปากคลอง 28+000 หนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.440173   103.387020  

6 1R-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 2+860 หนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.436479   103.410230  

7 1L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 4+580 ดงเค็ง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.427161   103.419226  

8 2L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 8+946 โคกศรี อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.406863   103.438792  

บัญชีอาคารชลประทาน

ชื่ออาคาร กม
ท่ีต้ัง พกิดั

หมายเหตุ

ฝ่ายส่งน า้และบ้ารุงรักษาที ่3   โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาล้าปาว

2.2  การบ้ารุงรักษา 

(1) การจัดท้าบันทึกประวัติ การตรวจสอบสภาพและการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  มีการจัดเก็บข้อมูลอาคารชลประทาน พร้อมรูปถ่าย และพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 

ตารางท่ี ค14  บัญชีอาคารชลประทาน 
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ล้าดับ ประเภท
ท่ี อาคาร บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด Lat Long
9 3L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 10+488 โคกเครือ อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.393125   103.445074  

10 4L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 10+831 โคกเครือ อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.390189   103.444774  

11 5L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 15+576 คลองคู่ นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.359435   103.469282  

12 6L-2L-RMC ปตร.ปากคลอง 16+469 คลองคู่ นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 16.353465   103.474377  

บัญชีอาคารชลประทาน

ชื่ออาคาร กม
ท่ีต้ัง พกิดั

หมายเหตุ

ฝ่ายส่งน า้และบ้ารุงรักษาที ่3   โครงการส่งน า้และบ้ารุงรักษาล้าปาว

ตารางท่ี ค14  บัญชีอาคารชลประทาน (ต่อ) 

 

 
 

รูปท่ี ค26  บัญชีอาคารชลประทานระบบ GIS 
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(2) การด้าเนินงานบ้ารุงรักษาปกติ  เชิงป้องกัน  และกรณีเร่งด่วน 

รูปท่ี ค27  การด้าเนินงานบ้ารุงรักษาปกติ 

 
 
 
ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม.23+800 – 28+000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC 

กม.5+200 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ก้าจัดสาหร่ายในคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC 
กม.3+200 ระหว่างการส่งน้้า 
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รูปท่ี ค28  ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคาร CH 28+000 คลอง RMC ให้พร้อมใช้งาน 
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ตารางท่ี ค15  แบบส้ารวจอาคารชลประทานท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
 

 
 
 
 

     ที่                      ประเภทอาคาร จา้นวน หน่วย สภาพไม่พร้อมใช้งาน (จา้นวน ) สภาพพร้อมใช้งาน (จา้นวน ) หมายเหตุ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

อาคารหวังาน
1 เขื่อน/อา่งเกบ็น้้า

1.1  ความจุ 0-40 ล้าน (ม.3) แห่ง

1.2  ความจุมากกว่า 40-80 ล้าน (ม.3) แห่ง

1.3  ความจุมากกว่า 80 ล้าน (ม.3) แห่ง
2 ฝาย

2.1  อตัราไหลผ่าน 0-40 (ม.3/วินาที) แห่ง

2.2  อตัราไหลผ่านมากกว่า 40-80 (ม.3/วินาที) แห่ง

2.3  อตัราไหลผ่านมากกว่า 80 (ม.3/วินาที) แห่ง
3 เขื่อนระบายน้้า

3.1  อตัราไหลผ่าน 0-40 (ม.3/วินาที) แห่ง

3.2  อตัราไหลผ่านมากกว่า 40-80 (ม.3/วินาที) แห่ง

3.3  อตัราไหลผ่านมากกว่า 80 (ม.3/วินาที) แห่ง
4 ประตูระบายน้้า

4.1  อตัราไหลผ่าน 0-40 (ม.3/วินาที) แห่ง

4.2  อตัราไหลผ่านมากกว่า 40-80 (ม.3/วินาที) แห่ง

4.3  อตัราไหลผ่านมากกว่า 80 (ม.3/วินาที) แห่ง
ระบบสง่น ้า แห่ง

5 คลองดาดคอนกรีต
5.1  ความกว้างกน้คลอง 0-3 (ม.) 64.846        กม. 64.846                         
5.2  ความกว้างกน้คลองมากกว่า 3-6 (ม.) 10.983        กม. 10.983                         
5.3  ความกว้างกน้คลองมากกว่า 6 (ม.) กม.

6 คลองดิน

6.1  อตัราไหลผ่าน 0-3 (ม.3/วินาที) กม.

6.2  อตัราไหลผ่านมากกว่า 3-6 (ม.3/วินาที) กม.

6.3  อตัราไหลผ่านมากกว่า 6 (ม.3/วินาที) 4.167          กม. 4.167                           
7 อาคารบังคับน้้า    (ทุกชนิด) 172            แห่ง 18                                  154                             - ซ่อมแซมบานปี 60
8 ระบบท่อ กม.
9 สะพานน้้า  ไซฟอน  ท่อลอด 51              แห่ง 51                               
10 สะพานข้ามคลอง 36              แห่ง 36                               

ระบบระบายน ้า
11 คลองดิน

11.1  อตัราไหลผ่าน 0-5 (ม.3/วินาที) 19.961        กม. 19.961                         

11.2  อตัราไหลผ่านมากกว่า 5-10 (ม.3/วินาที) กม.

11.3  อตัราไหลผ่านมากกว่า 10 (ม.3/วินาที) กม.
12 อาคารบังคับน้้า  (ทุกชนิด) 19              แห่ง 19                               
13 สะพานข้ามคลอง 6               แห่ง 6                                

อาคารประเภทอ่ืน
14 คันกัน้น้้า กม.
15 ทางล้าเลียงประเภท F4 กม.
16 ทางล้าเลียงประเภท F5 กม.
17 โรงสูบน้้า 1               แห่ง 1                                

แบบส้ารวจอาคารชลประทานทีอ่ยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 
ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3  โครงการสง่น ้าและบ้ารุงรักษาลา้ปา  อ้าเภอยางลาด  จงัหวัดกาฬสนิธุ ์ สา้นักงานชลประทานที ่6
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รูปท่ี ค29  ซ่อมแซมคันคลองขาด กรณีเร่งด่วน คลอง 1R-2L-RMC กม.12+480 

 
 
 
 
 
ก่อนด้าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                          ระหว่างด้าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หลังด้าเนินการ 
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(3) การบันทึกประเมินผลการบ้ารุงรักษา ประจ้าฤดูกาล 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้จัดท้าเอกสารการด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา เพื่อเก็บไว้เป็น

ข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมแซม ส้าหรับใช้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวางแผนงานในอนาคตต่อไป 

ตารางท่ี ค16  ผลการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2559 

 
 
 
 

ล้าดับ รายการ
งปม. (ล้าน

บาท)
ผลการ

ด้าเนินงาน(%)
คะแนนท่ีได้ ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้้าหนัก
1 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC กม.

0+000-1+980
4.700 100% 5 470%

2 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้้าคลองส่งน้้าสาย RMC. 
กม.16+310

1.297 100% 5 130%

3 ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองและคันคลองส่งน้้าสาย
 RMC.กม.17+336

1.434 100% 5 143%

4 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย RMC. กม.20+100 1.647 100% 5 165%

5 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองส่งน้้าใน
เขตฝ่ายฯ ท่ี 3 เป็นช่วงๆ

1.656 100% 5 166%

6 ซ่อมแซมบ้านพกัข้าราชการ ระดับ 7-8 (หลังท่ี 2) 0.300 100% 5 30%

7 ซ่อมแซมทาสีร้ัว บริเวณพืน้ท่ีปากทางเขื่อน 0.110 100% 5 11%

8 ก้าจัดวัชพชืโดยแรงคนในเขตฝ่ายส่งน้้าฯ ท่ี 3 0.143 100% 5 14%

9 ถางป่าคันคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC กม.3+200
 - 11+000

0.300 100% 5 30%

10 ซ่อมแซมคลอง 1R-2L-RMC กม.
14+700-15+520 เป็นช่วงๆ

0.300 100% 5 30%

11 ซ่อมแซมสะพาน จ้านวน 3 แห่ง 0.100 100% 5 10%

12 ซ่อมแซมคลอง 6L-2L-RMC กม.1+200-1+400
 เป็นช่วงๆ

0.400 100% 5 40%

13 ซ่อมแซมอาคาร บริเวณปากทางเขื่อน จ้านวน 6
 หลัง

0.970 100% 5 97%

13.357 1336%
100.00%

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2559  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3
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ตารางท่ี ค17  ประวัติการซ่อมแซและปรับปรุงคลองส่งน้้า 

 
 
2.3  การประเมินผลการส่งน้้า 

(1) การค้านวณประสิทธิภาพการชลประทานประจ้าฤดู (ร้อยละ) หรือค้านวณปริมาณการใช้น้้าของ
พืชต่อฤดู (ลบ.ม./ไร่)   

เมื่อส้ินสุดฤดูกาลส่งน้้าฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  ได้ค้านวณประสิทธิภาพการชลประทานประจ้าฤดู ดังนี้ 

ตารางท่ี ค18  ผลการส่งน้้าฤดูฝน ปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเร่ิมต้น จุดส้ินสุด ความยาว

กม.ท่ี กม.ท่ี รวม (กม.) 2556 2557 2558 2559 2560

1 RMC 12.850 28.000 15.150 กม.21+800-23+484 กม.20+100

2 1L-1-RMC 0.000 3.200 3.200 กม.0+000-3+200 

1L-1-RMC (EXT) 3.200 6.393 3.193 กม.3+200-3+300

3 2L-RMC 0.000 17.800 17.800 กม.9+200-11+600 กม.0+000-1+980

กม.3+200-9+660

4 1R-2L-RMC 0.000 15.522 15.522  กม.1+000-3+970

5 1R-1R-2L-RMC 0.000 2.640 2.640 กม.14+700-15+520

6 1L-2L-RMC 0.000 5.000 5.000 กม. 0+000-3+500

7 2L-2L-RMC 0.000 3.660 3.660

8 3L-2L-RMC 0.000 3.479 3.479

9 4L-2L-RMC 0.000 2.671 2.671

10 5L-2L-RMC 0.000 3.774 3.774

11 1L-5L-2L-RMC 0.000 1.269 1.269

12 6L-2L-RMC 0.000 2.638 2.638 1+200-1+400

79.996รวม

ท่ี รายชื่อคลองส่งน้้า
การซ่อมแซมและปรับปรุง

ประวัติการซ่อมแซมและปรับปรุงคลองสง่น ้า  
ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3  โครงการสง่น ้าและบ้ารุงรักษาลา้ปาว  จงัหวัดกาฬสนิธุ์

หมายเหตุ
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(2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการน้้า ในวิธีการอื่น ๆ ประจ้าฤดูกาล 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้มีการประเมินผลการบริหารจัดการน้้าในแต่ละฤดู ดังนี้ 

ตารางท่ี ค19  การประเมินผลการบริหารจัดการน้้า 

 
พื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูฝน  = 98.67% 
พื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูแล้ง = 142.69% เนื่องจากมีการเพาะพืชปลูกเกินแผนท่ีวางไว้ 
 

 

ตารางท่ี ค20  การประเมินประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง ปี 2559/2560 

 
ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง ปี 2559/2560 = 65.06% 
 

ปี 2559
พืน้ทีส่่งน้้า

ตามแผนฤดูฝน
พืน้ที่

เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ทีส่่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ที่
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ทีส่่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ทีป่ลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       46,093       28,978       41,349       75,693       87,442       

ชนิดพชื

รวมความตอ้งการน ้า รวมน ้าสง่จรงิ

ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว พชืไร่-พชืผัก บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม ทกุกจิกรรม

เริม่ตน้ สิน้สดุ 39166 ไร่ 624 ไร่ 96 ไร่ 1463 ไร่ (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)

1 20 ธ.ค. 26 ธ.ค. 2,257,427 64,508 11,207 182,476 2,515,617 1,964,390

2 27 ธ.ค. 02 ม.ค. 2,599,462 37,772 10,955 177,875 2,826,064 3,446,150

3 03 ม.ค. 09 ม.ค. 3,048,645 40,383 10,955 177,875 3,277,858 3,877,978

4 10 ม.ค. 16 ม.ค. 3,455,792 43,285 10,955 177,875 3,687,908 4,131,994

5 17 ม.ค. 23 ม.ค. 1,883,305 46,477 10,955 177,875 2,118,612 4,225,133

6 24 ม.ค. 30 ม.ค. 2,320,878 48,765 10,955 177,875 2,558,473 4,656,960

7 31 ม.ค. 06 ก.พ. 2,600,743 51,353 11,138 181,217 2,844,451 5,063,386

8 07 ก.พ. 13 ก.พ. 2,703,879 53,078 11,138 181,217 2,949,311 4,783,968

9 14 ก.พ. 20 ก.พ. 2,779,700 54,515 11,138 181,217 3,026,570 5,181,926

10 21 ก.พ. 27 ก.พ. 2,793,306 54,515 11,138 181,217 3,040,177 5,419,008

11 28 ก.พ. 06 ม.ีค. 3,390,188 57,219 11,945 195,964 3,655,315 5,461,344

12 07 ม.ีค. 13 ม.ีค. 3,227,179 55,325 11,945 195,964 3,490,413 4,936,378

13 14 ม.ีค. 20 ม.ีค. 3,021,426 52,484 11,945 195,964 3,281,819 4,597,690

14 21 ม.ีค. 27 ม.ีค. 2,439,305 48,065 11,945 195,964 2,695,279 3,962,650

15 28 ม.ีค. 03 เม.ย. 1,805,140 51,788 11,284 183,891 2,052,103 3,098,995

16 04 เม.ย. 10 เม.ย. 1,274,421 11,333 183,891 1,469,646 2,413,152

17 11 เม.ย. 17 เม.ย. 779,258 11,382 183,891 974,532 1,862,784

18 18 เม.ย. 24 เม.ย. 373,548 11,431 183,891 568,871 1,608,768

19 25 เม.ย. 01 พ.ค. 11,186 178,779 189,965 1,312,416

20 02 พ.ค. 08 พ.ค. 9,343 151,381 160,725 829,786

42,753,603 759,530 224,275 3,646,301 47,383,709 72,834,854

แผน-ผลการสง่น ้าของฝ่ายสง่น ้าฯที ่3 ฤดแูลง้ ปี 2559/2560

รวมพืน้ที ่41349 ไร่

สัปดาห์

ที่

รายการ ความตอ้งการน ้า
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(3) การบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จากการชลประทานเปน็รายฤดูกาล และรายปี 

ตารางท่ี ค21  ผลผลิตและรายได้เฉล่ีย (บาท/ไร่/ปี) 

 
 

จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกรของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 แยกได้ดังนี ้
 ฤดูฝน  รายได้เฉล่ีย 17,899.05  บาท/ไร่  
 ฤดูแล้ง  รายได้เฉล่ีย 20,466.34  บาท/ไร่ 

  
 
 
 
 

ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2559 ข้าวเจ้า 715 370           7.06          1,866,936.58       
ข้าวเหนียว 43,853 667           10.19        298,049,976.76    
บ่อปลา 69 228           60.00        943,920.00         
บ่อกุง้ 1456 450           800.00       524,160,000.00    

46,093       825,020,833.34    
แล้ง 2559/2560 ข้าวเจ้า 255           611           7.55          1,176,501.44       

ข้าวเหนียว 38,911       750           10.57        308,578,570.72    
ปอเทือง 530           100           18.00        954,000.00         
ข้าวโพดหวาน 7              200           20.00        28,000.00           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 21            20            1,500.00     630,000.00         
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ 29            50            700.00       1,015,000.00       
ถั่วฝักยาว 3              145           10.00        4,350.00            
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 10            40            1,500.00     600,000.00         
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 22            20            12,000.00   5,280,000.00       
พชืผักอืน่ ๆ 2              30            50.00        3,000.00            
บ่อปลา 96            228           60.00        1,313,280.00       
บ่อกุง้ 1,463        450           800.00       526,680,000.00    

41,349       846,262,702.16    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 87,442       1,671,283,535.50 
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : สถิติการเกษตรประเทศไทย ปี 2559  ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 19,113.05           

จ้านวนรายได้เฉลีย่ต่อไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี)
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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2.4 การปฏิบัติตาม พรบ.ชลประทานที่เก่ียวข้อง 
1. การด้าเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้มีการประกาศชลประทานมาตรา 5 ในคลองส่งน้้าชลประทาน จ้านวน 
12 สาย ครบทุกสาย ส่วนมาตรา 8 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

รูปท่ี ค30  ประกาศทางน้้าชลประทาน มาตรา 5 

 

2.  การจัดเก็บรายได้มาตรา 8 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ยังไม่มีการเก็บรายได้ตามมาตรา 8  เนื่องจากการใช้น้้าในพื้นท่ีมี

กิจกรรมทางการเกษตรเท่านั้น 

3. การดูแลและการบริหารจัดการพื้นท่ีราชพัสดุ และการบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้มอบหมายในการระวังช้ีแนวเขตท่ีดินในเขตชลประทานในพื้นท่ีท่ีท่ี

รับผิดชอบ และการตรวจสอบในเรื่องการขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ หรือการขออนุญาตก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
รวมท้ังดูแลและตรวจสอบการบุกรุกท่ีราชพัสดุ  โดยฝ่ายฯด้าเนินการตามกระบวนงานขอใช้ท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานเป็นหลัก 
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รูปท่ี ค31  ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอใช้ท่ีราชพัสดุ 

 
 
 



108 
  

รูปท่ี ค32  ได้รับมอบอ้านาจจากโครงการฯล้าปาว เรื่องการระวงัช้ีแนวเขตและลงช่ือรับรองเขตท่ีดิน 
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รูปท่ี ค33  รายงานผลการระวังช้ีแนวเขตและลงช่ือรับรองเขตท่ีดิน (ไม่รุกล้้าแนวเขตชลประทาน) 
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รูปท่ี ค34  แผนท่ีแสดงการออกโฉนดท่ีดิน (รว.9) 
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รูปท่ี ค35  รายงานการตรวจสอบการก่อสร้างถนนของเทศบาลต้าบลโคกศรีท่ียังไม่ขออนุญาต 
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รูปท่ี ค36  รายงานการบุกรุกท่ีราชพัสดุประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
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หมวดที่  3 
การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

(1) การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้้าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
1. ด้านเสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจ เช่น ความจ้าเป็นในการร่วมมือกันใช้น้้าอย่างประหยัดอย่างไร 
2. ด้านทักษะและความคิด ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ร่วมกับโครงการฯล้าปาวน้าคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้า ไปดู

งานนอกสถานท่ี เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3. ด้านความร่วมมือ เช่น การซ่อมแซมหรือพัฒนาคลองส่งน้้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดจิตส้านึกการเป็น

เจ้าของพื้นท่ีของน้้าท่ีใช้ร่วมกัน 

โดยฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ประชุม/พบปะเกษตรกร เพื่อช้ีแจงแผนการส่งน้้า การบ้ารุงรักษาคลองส่งน้้า คูส่งน้้าก่อนการรับ

น้้าประจ้าฤดูกาล  
 ร่วมกับโครงการฯล้าปาว ด้าเนินการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า เพื่อทบทวนบทบาทและ

หน้าท่ีคณะกรรมการ ตลอดจนความรู้ด้านการจัดสรรน้้า การบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานเบื้องต้น เช่น การ
วางแผนการปลูกพืช เป็นต้น 

 ร่วมกับโครงการฯล้าปาว ด้าเนินการประชุม/สัมมนาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน เป็นประจ้าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนถึงฤดูเพาะปลูก โดยจะมีการสรุปผลการด้าเนินการในรอบ
ฤดูกาลท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์น้้า และแนวทางการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป รวมท้ังมีการก้าหนดวัน
ส่งน้้า และการบ้ารุงรักษาคูคลองโดยกลุ่มผู้ใช้น้้า 

รูปท่ี ง1  ประชุมช้ีแจงสถานการณ์น้้าในกับผู้น้ากลุ่มผู้ใช้น้้า วันท่ี 27 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 
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รูปท่ี ง2  ประชุมวางแผนการการหมุนเวียนน้้าคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC  วันท่ี 13 มกราคม 2560  
           ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ง3  น้าผู้น้าเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการฯ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 
            วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
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ตารางท่ี ง1  การมีส่วนร่วมในการบ้ารุงรกัษาคูน้้า/คลองของกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ ฤดูแล้ง 2559/2560 

ที ่ กลุ่มบริหารฯ 
การประชุม บ้ารุงรักษา 

วันที่ สถานที่ 
จ้านวน 
(คน) 

วันที่ 
จ้านวน 
(คน) 

คูน้้า/คลองส่งน้้า 

1 
เกษตรก้าวหน้าคลอง   
1L-1-RMC 

19 ธค 59 บ้านเว่อ 25 21 ธค 59 18 1L-1 

2 บัวบานพัฒนาการใช้น้้า 19 ธค 59 บ้านตูม 14 21 ธค 59 12 
ท่อ 023A, 

023,023B,025 

3 รวมใจพัฒนา โซน 2 21 ธค 59 หนองเข่ือน 20 25 ธค 59 23 RMC 

4 พัฒนาการเกษตรก้าวหน้า 21 ธค 59 หนองเข่ือน 20 23 ธค 59 21 1R-2L-RMC 

5 พัฒนาการเกษตรก้าวหน้า 23 ธค 59 หนองเข่ือน 25 24 ธค 59 26 1R-2L-RMC 

6 
พัฒนาสามัคคีบริหาร 
การใช้น้้า 

21 ธค 59 หนองเข่ือน 18 26 ธค 59 12 1L-2L-RMC 

7 พัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ 20 ธค 59 บ้านอุ่มเม่า 12 23 ธค 59 10 
3L-2L-RMC, 
4L-2L-RMC 

8 ดอนสมบูรณ์ 20 ธค 59 บ้านอุ่มเม่า 8 24 ธค 59 33 2L-2L-RMC 

9 นาดีก้าวหน้าสามัคคี 23 ธค 59 คลอง 5L-2L 13 26 ธค 59 20 
5L-2L-RMC 
6L-2L-RMC 

    155  175  

 

รูปท่ี ง4  กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC ท้าความสะอาดคลองก่อนการส่งน้า้ 
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หมายเลขทะเบียน วันทีจั่ดต้ัง สมาชิก จ านวน พ้ืนที่
องค์กรฯ องค์กร (ราย) กลุม่ผู้ใช้น้ า องค์กร

(กลุม่) (ไร่)
1 300408-36-20-0026 กลุ่มบริหารฯบัวบานพฒันาการใช้น้้า  18/2/36 281 4 1,834
2 300408-37-20-0027 กลุ่มบริหารฯเกษตรกา้วหน้าคลอง  1L-1-RMC  23/10/36 910 9 5,502
3 300408-38-20-0028 กลุ่มบริหารฯรวมใจพฒันา  โซน  2  25/7/38 793 13 5,192
4 300408-38-20-0029 กลุ่มบริหารฯพฒันาการเกษตรกกา้วหน้า  16/8/38 2,247 30 9,422
5 300408-37-20-0030 กลุ่มบริหารฯพฒันาสามคัคีบริหารการใช้น้้า  23/10/37 599 11 6,690
6 300408-38-20-0031 กลุ่มบริหารฯพฒันาเศรษฐกจิมติรสัมพนัธ์  14/8/38 397 12 6,914
7 300408-35-20-0032 กลุ่มบริหารฯนาดีกา้วหน้าสามคัคี  25/3/36 1,260 17 8,690
8 300408-35-20-0033 กลุ่มบริหารฯดอนสมบูรณ์  23/3/45 269 4 2,471

รวม 6,756 100 46,715

บัญชีรายชื่อองค์กรเกษตรผู้ใช้น้้าชลประทาน  ท่ีขึ้นทะบียนหรือขึ้นบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองค์กรเกษตรกรผู้ใช้น้้า  กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน  โครงการชลประทานขนาด  ใหญ่

สังกดัโครงการ  (ส่งน้้า / จังหวัด)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว  จ.กาฬสินธ์ุ  สชป.ท่ี 6

ล าดับที่ ช่ือองค์กร หมายเหตุ

(2) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น้้าและก้าหนดบทบาทหน้าที่แต่ละต้าแหน่งอย่างชัดเจน 
o ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้าพื้นฐานแล้ว ท้ังหมด 100 กลุ่ม (ครบเต็มพื้นท่ี) 
o ได้จัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน ท้ังหมด 8 กลุ่ม (ครบเต็มพื้นท่ี) 

ตารางท่ี ง2  บัญชีกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 

 

รูปท่ี ง5  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 
- กลุ่มอยู่ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3     
- มีพ้ืนที่รับน้้าชลประทาน ท้ังหมด จ้านวน  5,502  ไร ่     
- มีคูส่งน้้าท้ังหมด 9 สาย     
- ความยาว จาก กม. 0+000 - 6+300     
- มีสมาชิกผู้ใช้น้้าท้ังสิ้น  จ้านวน  747  ราย     

บัญชีรายชื่อคูสง่น้้า พ้ืนที่รับน้้า และหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน 
คลอง คูส่งน้้า พ้ืนที่รับน้้า (ไร่) ชื่อหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน 

1L-1L-RMC 02 379 นายสาคร  ภูนาสี 
1L-1L-RMC 03 1,508 นายสมยศ  ภูศรีดาว 
1L-1L-RMC 04 516 นายจันทร์ศรี  โคตรบุตร 
1L-1L-RMC 05 176 นายค้าปัน  โคตรบุตดา 
1L-1L-RMC 06 568 นายขยับ  ภูนาถา 
1L-1L-RMC 06A 772 นายหนูแสม  ภูนาแสง 
1L-1L-RMC 07 558 นายสนิท  ภูมาตนา 
1L-1L-RMC 07A 370 นายชัยยงค์  ภูใบบัง 
1L-1L-RMC 09 655 นายวันชัย  อุ่นจรัส 

รวม 5,502   
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รูปท่ี ง6  โครงสร้างกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 

 

 
 

รูปท่ี ง7  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 

 
 

1. นายสนิท  ภูมาตนา (ประธาน) มีบทบาทหน้าท่ี 
- เป็นผู้น้าและควบคุมการด้าเนินกิจกรรมกลุ่ม ฯ และเป็นตัวตัวแทนของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า ในการ

ประสานงานกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการและเอกสาร 
 2. นายอุดม  ภูกัน (รองประธาน) 

- ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานหรือช่วยเหลือประธานท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. นายวิเชียร  ภูแสงศรี (เลขา) มีบทบาทหน้าท่ี 

- จดบันทึกประชุม ช่วยเหลืองานประธาน, รองประธาน เมื่อได้รับมอบหมาย เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ของการประชุมและหนังสือส้าคัญ 

 4. นางบุปผา  ภูใบบัง (เหรัญญิก) มีบทบาทหน้าท่ี 
- เก็บรวบรวมเอกสารการเงินของกลุ่ม แจ้งรายรับ - รายจ่าย ให้กลุ่มทราบ เมื่อมีความเคล่ือนไหว 

 5. นางมะลิ  ระวิโชติ (ปฏิคม) มีบทบาทหน้าท่ี 
- ประสานงานกับคณะกรรมการ เตรียมสถานท่ีในการจัดประชุม และบริการด้านต่างๆ 

 6. นายสุวัฒน์  อินทร์แปลง (ทะเบียน) มีบทบาทหน้าท่ี 
  - ควบคุมสมาชิกของกลุ่มและควบคุมการส้ินสภาพของสมาชิกและกรรมการกลุ่ม 

 

 
 
 
 

ประธาน
นายสมิท  ภูมาตนา

รองประธาน
นายอุดม  ภูกัน

เลขานุการ นายวิเชียร  ภูแสงดาว

เหรั  ิก นางบุปผา  ภูใบบัง

ป ิคม นางมะลิ  ระวิโชติ

ทะเบียน นายสุวัฒน์  อินทร์แปลง

ค ะกรรมการจัดสรรน้้า
นายสมยศ  ภูศรีดาว

นายขยับ  ภูนาถา

นายล่วง  ภูฉายา

นายดาว  ภูก้านก่อง

ท่ีปรึกษา
ก้านัน - ผู้ใหญ่บ้าน

พนักงานส่งน้้า
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(3) มีระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC มีการก้าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงต้ังแต่เริ่ม
การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้า เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2536  โดยสมาชิกเป็นผู้ก้าหนดกฎกติกาและใช้มาจนถึงปัจจุบัน  โดยมี
การปรับปรุงกฎระเบียบโดยสมาชิกด้วยกันเองอย่างสม่้าเสมอ  โดยเฉพาะเรื่องรอบเวรการรับน้้า  การมีส่วนร่วมใน
การบ้ารุงรักษาคลองส่งน้้า  หากไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้  สมาชิกยินดีท่ีจะออกเงินช่วยเป็นค่าอาหารกลางวัน
ในกิจกรรมนั้น 

รูปท่ี ง8  กฎ ระเบียบ  กติกาของกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 

 
 

 

 

 

  - ควบคุม ดูแล การจัดสรรน้้าและบ้ารุงรักษาภายในคูส่งน้้าของตนใหไ้ด้รับน้้าอย่างถงึ
  - รวบรวมชนิดของพชืและพืน้ท่ีปลูกพชืของสมาชกิและแจ้งใหเ้จ้าหน้าท่ีทราบกอ่นฤดูการเพาะปลู
  - ประชมุสมาชกิกลุ่มฯ เมื่อมีความจ้าปน็ หรือปญัหาท่ีเกดิขึ้นในพืน้ที่อย่างน้อย 3 คร้ัง/ฤดูกาล
  - เรียกสมาชกิในกลุ่มฯ ของตนมาร่วมกจิกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมคูคลองและอาคารต่างๆภายในฤดูส่งน้้าของตน
    ใหเ้สร็จกอ่นฤดูกาลเพาะปลูก
  - กลุ่มต้องรักษาระเบยีบหรือสัญญากลุ่มใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลงกนัที่จัดท้า

  - วางแผนและจัดน้้าในคลองซอย และคูส่งน้้าด้วยความเปน็ธรรม
  - ควบคุมดูแลการ เปดิ - ปดิ CHO ประตูระบายน้้า พร้อมกญุแจและอาคารแบง่น้้าในคลองซอยและในคูส่งน้้า 
   เมื่อถงึรอบเวรการรับน้้า แต่ละคูส่งน้้า
  - ควบคุมดูแลไม่ใหส้มาชกิ หรือบคุคลใดๆ มาท้าลายอาคารควบคุมน้้าต่างๆ ในคลองซอยและคูส่งน้้า
  - ตืดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทานแทนสมาชกิผู้ใชน้้้าทั้งหมด
  - ปฏิบติัหน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกลุ่มฯ

  - ปฏิบติัตามระเบยีบของโครงการ หรือกลุ่มผู้ใชน้้้าท่ีกา้หนดให้
  - ร่วมกจิกรรมต่างๆของกลุ่มผู้ใชน้้้า เชน่ประชมุกลุ่มบ้ารุงรักษาคูส่งน้้า
  - ผลผลิตพชืท่ีปลูกพชืจริงต่อหวัหน้ากลุ่มหรือผู้ชว่ยหวัหน้ากลุ่มกอ่นเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูก
  - ใหค้วามร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทานอย่างสม่้าเสมอ

ก   ระเบียบ  กติกา
กลุ่มบริหารเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC

กฏกติกาด้านการจัดสรรน้้า

กฏกติกาด้านบ้ารุงรักษา

กฏกติกาด้านอ่ืนๆ
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(4)  การจัดต้ังกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน 
ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ให้การสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนชลประทานกับกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ เพื่อการด้าเนิน

กิจกรรมขององค์กรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานจะมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  เช่น ค่าติดต่อประสานงาน ค่าเอกสาร ค่า
เครื่องด่ืม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้มาจากการสมทบทุนจากสมาขิกผู้ใช้น้้าชลประทานการใช้จ่ายจากกองทุน
จะมีก้าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนมีการจัดท้าบัญชีท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเมื่อกองทุนมีมากขึ้น สามารถ
น้าไปใช้ในการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน และอาคารชลประทานได้ เช่น กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า
คลอง 1L-1-RMC  มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อด้าเนินการให้กับสมาชิกปัจจุบันมาเงินทุน  จ้านวน  413,800  บาท (ณ 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2560) 

รูปท่ี ง9  บัญชีกองทุนกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 
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รูปท่ี ง10  ประชุมกองทุนกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC 
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รูปท่ี ง10  ประชุมกองทุนกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 
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รูปท่ี ง10  ประชุมกองทุนกลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้า คลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 
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(5) การจัดต้ังค ะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ได้ด้าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC) 
ตามค้าส่ังจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ี 2109/2558  ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น
ประธานคณะกรรมการ 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาวจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ปีละ 2 ครั้ง
ก่อนการส่งน้้าในแต่ละฤดูกาล พร้อมท้ังขอให้คณะกรรมการช่วยกันประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี เพื่อขอความร่วมมือ
จากสมาชิกผู้ใช้น้้าชลประทานในการท้าความสะอาดคูน้้าและคลองส่งน้้า ผลปรากฏว่าได้รับความร่วมเป็นอย่างดี
ท้ังระดับอ้าเภอ ระดับท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน 

รูปท่ี ง11  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
             ล้าปาว   วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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รูปท่ี ง12  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว (ต่อ) 
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ตารางท่ี ง3  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 

 
ค ะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 3  รวมทั้งสิ้น  21  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ ชลประทาน ส่วนราชการ กลุ่มผู้ใช้น้้า อปท. หมายเหตุ

1 หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารงรักษาท่ี 3 1
2 นายอ้าเภอยางตลาด 1
3 เกษตรอ้าเภอยางตลาด 2
4 ประธานกลุ่มบริหารฯบัวบานพฒันาการใช้น้้า 1
5 ประธานกลุ่มบริหารฯเกษตรกา้วหน้าคลอง 1L-1-RMC 2
6 ประธานกลุ่มบริหารฯรวมใจพฒันา โซน  2 3
7 ประธานกลุ่มบริหารฯพฒันาการเกษตรกา้วหน้า 4
8 ประธานกลุ่มบริหารฯพฒันาสามคัคีบริหารการใช้น้้า 5
9 ประธานกลุ่มบริหารฯพฒันาเศรษฐกจิมติรสัมพนัธ์ 6
10 ประธานกลุ่มบริหารฯนาดีกา้วหน้าสามคัคี 7
11 ประธานกลุ่มบริหารฯดอนสมบูรณ์ 8
12 นายกเทศมนตรีต้าบลโคกศรี 1
13 นายยกเทศมนตรีต้าบลบัวบาน 2
14 นายยกเทศมนตรีต้าบลอุม่เมา่ 3
15 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนสมบูรณ์ 4
16 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาดี 5
17 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกศรี หมู ่5 6
18 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตูม หมู ่19 7
19 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกค้า 8
20 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขมิน้ หมู ่5 9
21 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมว่ง 10

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
คณะกรรมการท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่งน้้า ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาวท่ี 3
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(6) การต้ังและพัฒนาอาสาสมัครชลประทาน 
วัตถุประสงคข์องอาสาสมัครชลประทาน 
 เพื่อให้มีอาสาสมัครชลประทานมาท้าหน้าท่ีประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน และเป็น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีของโครงการชลประทาน ในการเก็บข้อมูลและด้าเนินการในการจัดสรรน้้าและบ้ารุงรักษา ประจ้า
ฤดูกาลเพาะปลูก 

 เพื่อให้การส่งน้้าไปยังพื้นท่ีท้าการเกษตรในเขตชลประทานได้ตามปริมาณและเวลาท่ีวางแผนไว้ 
 เพื่อให้คูส่งน้้า ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีขอบเขตของ

กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลือกอาสาสมัครชลประทาน 

 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา คัดเลือกพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการ จัดต้ัง กลุ่มบริหารการใช้น้้า
ชลประทานหรือสหกรณ์ผู้ใช้น้้า ชลประทานหรือสมาคมผู้ใช้น้้าชลประทาน ซึ่งการก้าหนดจ้านวนอาสาสมัคร
ชลประทาน พิจารณาตามพื้นท่ีชลประทานท่ีอาสาสมัครชลประทาน 1 คน รับผิดชอบประมาณ 2,500 - 3,000 ไร่ 
หรือตามความเหมาะสมของแฉกส่งน้้า 

 กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีชลประทาน เกษตรต้าบลหรือผู้แทน หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้
น้้าชลประทาน(กลุ่มพื้นฐาน) ด้าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครชลประทานตามพื้นท่ี  โดยอาจเลือกจากผู้สมัครใจจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ก้าหนดจ้านวนเขตละ 1 คน และให้กลุ่มก้า หนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ีโดยประกาศบทบาท หน้าท่ีให้อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน 

 การต่อวาระของอาสาสมัครชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน เมื่อปฏิบัติงานผ่านไปแล้วครบ 
วาระ2 ปี จะปฏิบัติงานต่อได้ ต้องผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อต่ออายุอีก 2 ปี หากต่อวาระครบ 2 ครั้ง
ติดต่อกันครบ 6 ปี ต้องให้เว้นว่างการปฏิบัติงาน 1 

ก่อนท่ี อส.ชป.จะออกไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีตามกลุ่มบริหารการใช้น้้า  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ล้าปาว  จะด้าเนินการอบรม และส่ง อส.ชป.ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลักสูตรต่าง  ท่ีกรมฯจัดการอบรม เพื่อ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีชลประทานกับกลุ่มบริหารการใช้น้้า 
และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า และทักษะการส่งน้้า เพื่อให้อาสาสมัครชลประทานเกิดการเรียนรู้ 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้รับการจัดสรรอาสาสมัครชลประทานท้ังส้ิน  20  คน ปัจจุบันมีผู้ท่ี
เสียชีวิตและลาออก จ้านวน  7  คน  คงเหลือเพียง 13 คน ซึ่งมีกิจกรรมท่ีด้าเนินงาน ดังนี้ 

 ประสานงานระหว่างสมาชิกผู้ใช้น้้าชลประทานกับเจ้าหน้าท่ีชลประทาน ในการด้าเนินกิจกรรม
การ บริหารจัดการน้้าชลประทานแบบมีส่วนร่วม 

 ช่วยฝ่ายส่งน้้าฯ ในการประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้้า และการบ้ารุงรักษาคลองส่งน้้า 
 ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าท่ีชลประทานในพื้นท่ีของตนเอง 
 ร่วมท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้น้้า เช่น ท้าความสะอาดคูน้้าและคลองส่งน้้า 
 ช่วยเจ้าหน้าท่ีชลประทาน ในการติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูก สภาพน้้าในแปลงนา สภาพ

น้้าในคลองส่งน้้า รอบเวรการรับน้้าของกลุ่มผู้ใช้น้้า และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
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ล้าดับ หมายเลขประจ้าตัว หมายเลข
อาสาสมคัรชลประทาน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

1 นายสนิท ภูมาตนา 53-0602-46-0363-1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 093-7309617
2 นายสมยศ ภูศรีดาว 53-0602-46-0366-1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 087-8591248
3 นายสันติ นาสุรินทร์ 55-0602-46-0322-1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 082-1115527
4 นายชาติ เหล่ารัตน์ 54-0602-46-0325-1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 082-8394605
5 นายบุญถม พชิัยเชิด 54-0602-46-0324-1 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 080-4070683
6 นายลับ ภูกิง่เงิน 54-0602-46-0327-1 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 080-5892757
7 นายศุภกร ภูผิวโคก 54-0602-46-0326-1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 087-2150192
8 นายบุญเหลือ ภูบุญผา 57-0602-46-0086-1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 086-6385543
9 นายเพง็ บรรเทาทุกข์ 54-0602-46-0332-1 หัวนาค้า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 080-7607091
10 นายเบย ภูผาลัย 54-0602-46-0331-1 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
11 นายสุรศักด์ิ ภูเกดิพมิพ์ 54-0602-46-0334-1 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 847291310
12 นายบุญคลุ้ม ชัยพลู 57-0602-46-0085-1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
13 นายสุพจน์ ภูกระทาน 57-0602-46-0088-1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว     ส้านักงานชลประทานท่ี 6
ประเภท  อาสาสมคัรชลประทาน

ชื่อ - สกลุ
ท่ีอยู่

ตารางท่ี ง4  รายช่ือ อส.ชป. ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 
 

จากจ้านวน อส.ชป. ของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 เหลือเพียง  13  คน ฝ่ายฯจึงได้เสนอขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมให้ พ.ศ.2560 จ้านวน  7  คน  เพื่อทดแทน อส.ชป.ท่ีขาด และเพื่อให้การประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้้าฯได้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีส่งน้้า 

รูปท่ี ง13  การส้ารวจความต้องการอาสาสมัครชลประทาน ประจ้าปี พ.ศ.2560 
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รูปท่ี ง14  รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ตามแบบ อส.ชป.01 
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(7) มีการส้ารวจพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้้าที่มีต่อการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีการส้ารวจพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตชลประทาน ตามแบบฟอร์ม 

กสช P1-2559 รวมท้ังส้ินจ้านวน  40 ชุด  โดยกระจายไปตามกลุ่มใช้น้้าชลประทาน จ้านวน 8 กลุ่ม  

รูปท่ี ง15  การส้ารวจพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตชลประทาน ตามแบบฟอร์ม กสช P1-2559  
              ปี 2559  รวมจ้านวน 40 
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ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพืน้ท่ีชลประทานท่ีพงึพอใจต่อการบริหารจัดการน้้า
การค้านวณปี 2559

1 2 3 4

ไมพ่อใจมาก ไมพ่อใจ พอใจ พอใจมาก

1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

1.1 ความสุภาพและอธัยาศัยในการใหบ้ริการ 19         21         40         

1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ี และความสม่้าเสมอในการลงพืน้ท่ี 27         13         40         

1.3 การใหค้้าแนะน้า และตอบปญัหา ขอ้ซักถาม 31         9           40         

1.4 การรับฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ใชน้้้า 25         15         40         

2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

2.1 การแจ้งขอ้มูลขา่วสาร แกผู้้ใชน้้้าอย่างสม่้าเสมอ 22         18         40         

2.2 การส้ารวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถงึฤดูกาลเพาะปลูก 24         16         40         

2.3 การกา้หนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลท่ีชดัเจน 26         14         40         

2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใชน้้้าในการบริหารจัดการน้้า และการบ้ารุงรักษา 26         14         40         

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

3.1 ความสมบรูณ์ของ คลองส่งน้้า คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและอาคารบงัคับน้้า 26         14         40         

3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทาน 29         11         40         

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

4.1 ผู้ใชน้้้าได้รับน้้า ตามแผนท่ีกา้หนด 22         18         40         

4.2 ผู้ใชน้้้าสามารถเพาะปลูกได้พืน้ท่ี ตามท่ีวางแผนร่วมกบัชลประทาน 25         15         40         

4.3 การจัดการปญัหาความขดัแย้งระหว่างผู้ใชน้้้า 29         11         40         

ประเด็นวัดความพงึพอใจ
 รวมจ้านวน
ผู้ตอบแบบ

ส้ารวจ

จ้านวนผู้แสดงความคิดเหน็แต่ละระดับ

ตารางท่ี ง5  ผลการส้ารวจพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตชลประทาน ในปี 2559 
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ตารางท่ี ง6  สรุปผลการส้ารวจพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตชลประทาน ในปี 2559 

 

 

ตารางท่ี ง7  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัด
ท่ี 

รายละเอียดตัวชี้วัด ผลงาน หน่วย 
คะแนน

ท่ีได้ 
5 ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการน้้า 
84.09 % 4.41 

 
จากผลการส้ารวจฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการจัดช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการให้

มากท่ีสุดและมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ท้าให้แก้ไขปัญหาให้ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 

ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพืน้ท่ีชลประทานท่ีพงึพอใจต่อการบริหารจัดการน้้า
การค้านวณปี 2559

ประเด็นวัดความพงึพอใจ การค้านวณ
ผลรวม
คะแนน

ค่าคะแนน
ความพงึพอใจ
แต่ละประเด็น

ย่อย
1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

1.1 ความสุภาพและอธัยาศัยในการใหบ้ริการ (A1x1)+(A2x2)+(A3x3)+(A4x4) 141.00 3.53

1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ี และความสม่้าเสมอในการลงพืน้ท่ี (B1x1)+(B2x2)+(B3x3)+(B4x4) 133.00 3.33

1.3 การใหค้้าแนะน้า และตอบปญัหา ขอ้ซักถาม (C1x1)+(C2x2)+(C3x3)+(C4x4) 129.00 3.23

1.4 การรับฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ใชน้้้า (D1x1)+(D2x2)+(D3x3)+(D4x4) 135.00 3.38

คะแนนความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

2.1 การแจ้งขอ้มูลขา่วสาร แกผู้้ใชน้้้าอย่างสม่้าเสมอ (E1x1)+(E2x2)+(E3x3)+(E4x4) 138.00 3.45

2.2 การส้ารวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถงึฤดูกาลเพาะปลูก (F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4) 136.00 3.40

2.3 การกา้หนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลท่ีชดัเจน (I1x1)+(I2x2)+(I3x3)+(I4x4) 134.00 3.35

2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใชน้้้าในการบริหารจัดการน้้า และการบ้ารุงรักษา (K1x1)+(K2x2)+(K3x3)+(K4x4) 134.00 3.35

คะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

3.1 ความสมบรูณ์ของ คลองส่งน้้า คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและอาคารบงัคับน้้า (L1x1)+(L2x2)+(L3x3)+(L4x4) 134.00 3.35

3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทาน (M1x1)+(M2x2)+(M3x3)+(M4x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

4. ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

4.1 ผู้ใชน้้้าได้รับน้้า ตามแผนท่ีกา้หนด (N1x1)+(N2x2)+(N3x3)+(N4x4) 138.00 3.45

4.2 ผู้ใชน้้้าสามารถเพาะปลูกได้พืน้ท่ี ตามท่ีวางแผนร่วมกบัชลประทาน (O1x1)+(O2x2)+(O3x3)+(O4x4) 135.00 3.38

4.3 การจัดการปญัหาความขดัแย้งระหว่างผู้ใชน้้้า (P1x1)+(P2x2)+(P3x3)+(P4x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

คิดค้านวณค่าคะแนนเฉล่ียถว่งน้้าหนัก

คิดค้านวณค่าคะแนนเปน็ร้อยละ

10.10

3.36

84.09

13.45

13.55

6.63
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(8) มีการส้ารวจเพื่อประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 มีการส้ารวจเพื่อประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานใช้
แบบฟอร์ม ปมอ.3 และ ปมอ.4 ในการส้ารวจและประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า 

รูปท่ี ง16  แบบฟอร์ม ปมอ.3 รายงานประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ปี 2559 
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รูปท่ี ง16  แบบฟอร์ม ปมอ.4 แบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า (หน้าท่ี 1) 
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รูปท่ี ง16  แบบฟอร์ม ปมอ.4 แบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า (หน้าท่ี 2) 

 
 

 

 



142 
 

รูปท่ี ง16  แบบฟอร์ม ปมอ.4 แบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า (หน้าท่ี 3) 
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ตารางท่ี ง8  ผลการประเมินความเข้มแข็งองค์กรกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน 
               ประเมินผลวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 

 
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

ตารางท่ี ง9  แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

อบรมกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานสู่ความเข้มแข็ง 2 2 2 2 2 
 
(9) การประสานงานและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน องค์กรผู้ใช้น้้า และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

1. ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีส่วนร่วมเข้าไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับอ้าเภอยางตลาด เทศบาลต้าบล
บัวบาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าจากป่าดงระแนง โดยการจัดท้าฝาย
ก้างปลาเพื่อผันน้้ากลับเข้าพื้นท่ีป่าดงระแนงเพื่อกระจายมวลน้้า 

รูปท่ี ค17  การท้าฝายก้างปลา เพื่อผันน้้าเข้าป่าดงระแนง วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

 

 

ล้าดับท่ี กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน

ด้านการ
จัดการน้้า

ชลประทาน

ด้านการดูแล
และบ้ารุงรักษา

ด้านการ
บริหารงาน

ภายในองค์กร
ผู้ใช้น้้า

ชลประทาน

ด้นการสบับ
สนุนของ
เจ้าหน้าท่ี

ชลประทาน
รวม

1 กลุ่มบริหารฯบัวบานพฒันาการใช้น้้า ปานกลาง เข้มแข็ง เข้มแข็ง ปานกลาง เข้มแข็ง
2 กลุ่มบริหารฯเกษตรกา้วหน้าคลอง  1L-1-RMC ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง เข้มแข็ง
3 กลุ่มบริหารฯรวมใจพฒันา  โซน  2 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง เข้มแข็ง ปานกลาง
4 กลุ่มบริหารฯพฒันาการเกษตรกกา้วหน้า ปานกลาง ปานกลาง เข้มแข็ง เข้มแข็ง ปานกลาง
5 กลุ่มบริหารฯพฒันาสามคัคีบริหารการใช้น้้า ปานกลาง เข้มแข็ง ปานกลาง เข้มแข็ง ปานกลาง
6 กลุ่มบริหารฯพฒันาเศรษฐกจิมติรสัมพนัธ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
7 กลุ่มบริหารฯนาดีกา้วหน้าสามคัคี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง เข้มแข็ง ปานกลาง
8 กลุ่มบริหารฯดอนสมบูรณ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ผลการด้าเนินการพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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2. ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีส่วนร่วมการเข้าไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขยายถนนทับคูส่งน้้า 04 คลอง 
4L-2L-RMC กับอ้าเภอยางตลาดและเทศบาลต้าบลอุ่มเม่า ในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้า โดยให้
ค้าแนะน้ากับเทศบาลต้าบลอุ่มเม่าเปล่ียนการวางท่อในคูส่งน้้าเป็นการดาดคอนกรีต เพื่อเกษตรกรสามารถใช้น้้าได้
อย่างสะดวก 

รูปท่ี ค18  ให้ค้าแนะน้ากับเทศบาลต้าบลอุ่มเม่า ให้เปล่ียนการวางท่อในคูส่งน้้า04 คลอง 4L-2L-RMC เป็นการ
ดาดคอนกรีต วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 

 

3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า 

(1) การจัดท้าป ิทินกิจกรรมประจ้าปี และด้าเนินงานตามแผน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้้าได้จัดท้าปฏิทินประจ้าปี และด้าเนินงานตามแผน เมื่อส้ิน
ปีจะมีการปรับแผนต่อไป 

ตารางท่ี ง10  ปฏิทินกิจกรรมประจ้าปี 2559 กลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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(2)  การป ิบัติตามก ระเบียบขององค์กรผู้ใช้น้้า 

กลุ่มผู้ใช้น้้ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีต้ังไว้ เช่น การท้ากิจกรรมบ้ารุงรักษาคู/คลองส่งน้้า 
หากไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ สมาชิกยินดีท่ีจะออกเงินช่วยเป็นค่าอาหารกลางวันในกิจกรรมนั้น ๆ 
(3) ความสามารถขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน ในการจัดประชุมได้เอง  

ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ให้ค้าแนะน้ากับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้า ให้รู้จักวิธีการจัดประชุมได้เอง เช่น มี
การออกหนังสือเชิญประชุม  

รูปท่ี ง19  บันทึกการประชุมให้กลุ่มเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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(4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ เป็นรายลักษ ์อักษร 
ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้แนะน้าให้เลขากลุ่มผู้ใช้น้้าทุกกลุ่มจดบันทึกการประชุม พร้อมลงรายมือช่ือ

ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น บันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC  

รูปท่ี ง20  ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 แนะน้าวิธีการจดบันทึกการประชุมใหก้ลุ่มเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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รูปท่ี ง21  บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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รูปท่ี ง21  บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 
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(5) การเข้าร่วมบริหารจัดการน้้าของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน 
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ยึดตามแนวทางของคู่มือการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา โดยเกษตรกรมี

ส่วนร่วม ตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน โดยกลุ่มผู้ใช้น้้าเข้ามามีส่วนร่วมท้ังส้ิน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 2 การแจ้งความต้องการปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้้า 
ขั้นตอนท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อท้าความต้องลงการส่งน้้า 
ขั้นตอนท่ี 5 การแจ้งข้อต่อลงการส่งน้้าแก่หัวหน้าองค์กรผู้ใช้น้้าฯแต่ละระดับและสมาชิก 
ขั้นตอนท่ี 6 การบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 
ขั้นตอนท่ี 7  การส่งน้้าตามแผน 
ขั้นตอนท่ี 10 การแจ้งพื้นท่ีปลูกพืชและกิจกรรมของผู้ใช้น้้าฯ 
ขั้นตอนท่ี 13 การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อประเมินผลการด้าเนินการ 

รูปท่ี ง22  บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 

 

 

 

การแจ้งความต้องการปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้้า 

การประชุมค ะกรรมการจัดการชลประทาน 

การบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 
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(6) กลุ่มผู้ใช้น้้าร่วมกันดูแลบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 
ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานบ้ารุงรักษาคู คลอง ก่อนการส่งน้้าและระหว่าง

การส่งน้้า ซึ่งในแต่ละปีจะร่วมด้าเนินการประมาณ 2 ครั้ง 

รูปท่ี ง23  กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC ท้าความสะอาดคลองส่งน้้า 1L-1-RMC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างด้าเนินการ 

หลังด้าเนินการ 
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ตารางท่ี ง11   การบ้ารุงรักษาคู/คลอง ก่อนการส่งน้้า 

ที ่ กลุ่มบริหารฯ 
การบ้ารุงรักษาคู/คลองส่งน้้า 

วันที่ สถานที่ จ้านวน (คน) 
1 เกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 21 ธค 59 1L-1 18 
2 บัวบานพัฒนาการใช้น้้า 21 ธค 59 ท่อ 023A, 023, 023B, 025 12 
3 รวมใจพัฒนา โซน 2 25 ธค 59 RMC 23 
4 พัฒนาการเกษตรก้าวหน้า 23 ธค 59 1R-2L-RMC 21 
5 พัฒนาการเกษตรก้าวหน้า 24 ธค 59 1R-2L-RMC 26 
6 พัฒนาสามัคคีบริหารการใช้น้้า 26 ธค 59 1L-2L-RMC 12 
7 พัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ 23 ธค 59 3L-2L-RMC, 4L-2L-RMC 10 
8 ดอนสมบูรณ์ 24 ธค 59 2L-2L-RMC 33 
9 นาดีก้าวหน้าสามัคคี 26 ธค 59 5L-2L-RMC, 6L-2L-RMC 20 
   รวม 175 

(7) การบริหารองค์กรและกองทุนมีความโปร่งใส 

กลุ่มบริหารการใช้น้้าเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน โดยจะมี
การช้ีแจงกองทุน ๆ ครั้งท่ีมีการประชุมกลุ่มฯ รวมท้ังจัดท้าบัญชีเป็นรูปเล่มเอกสาร 

รูปท่ี ง24  คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน กลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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(8) มีที่ท้าการกลุ่มและบอร์ดส้าหรับติดประกาศต่าง ๆ  
กลุ่มบริหารการใช้น้้ามีท่ีท้าการกลุ่ม โดยใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นท่ีท้าการ เช่น กลุ่มบริหารการใช้น้้า

เกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC ใช้บ้านประธานกลุ่มฯ(นายสนิท ภูมาตนา) เป็นท่ีท้าการกลุ่มฯ เพื่อประชุม และ
ประชาสัมพัทธ์งานต่างๆ ท่ีเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร  

รูปท่ี ง25  บ้านประธานกลุ่มฯ(นายสนิท ภูมาตนา) เป็นท่ีท้าการกลุ่มบริหารฯเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 

 

(9) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้้าบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ได้ด้าเนินการจ้างเหมากลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน  ให้บ้ารุงรักษา
ระบบชลประทานทุกปี ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โดยพิจารณาจากความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น้้า ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้้าและก้าจัดวัชพืชระหว่างการส่งน้้า 

ตารางท่ี 12  แผนงานซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน 

ที ่ ชื่องาน 
ปี/งบประมาณ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ บัวบานพัฒนาการใช้น้้า 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ เกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ รวมใจพัฒนา โซน 2 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาเกษตรก้าวหน้า 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาสามัคคีบริหารการใช้น้้า 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ พัฒนาเศรษฐกิจมิตรสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ นาดีก้าวหน้าสามัคคี 
กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ ดอนสมบูรณ์ 

รวม 

- 
0.010 

- 
0.030 
0.010 
0.010 
0.030 
0.010 
0.100 

- 
0.010 

- 
0.030 
0.010 
0.010 
0.030 
0.010 
0.100 

 
 
 

ไม่ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 

ในปี 2560 โครงการฯล้าปาวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่กลุ่มผู้ใช้น้้าฯก็ยังให้ความร่วมมือในการบ้ารุงรักษา 
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รูปท่ี ง26  ข้อตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาฯ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC 
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รูปท่ี ง26  ข้อตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาฯ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 
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รูปท่ี ง26  ข้อตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาฯ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าคลอง 1L-1-RMC (ต่อ) 
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(10) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้้าเพื่อคุ ภาพน้้าที่ดี 

นอกจากการตรวจวัดคุณภาพน้้าในคลองส่งน้้าแล้ว ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 ยังมีการก้าจัด
สาหร่ายระหว่างการส่งน้้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งการก้าจัดสาหร่ายได้ประโยชน์ท้ังการส่งน้้า อัตราการไหลของน้้าดีขึ้นและ
ยังเป็นการการอนุรักษ์คุณภาพน้้าด้วย 

รูปท่ี ง27  การก้าจัดสาหร่ายในคลองส่งน้้า 2L-RMC ได้ประโยชน์ท้ังการส่งน้้าและการอนุรักษ์คุณภาพน้้า 
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หมวดที่ 4 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  ได้ท้าการวัด วิเคราะห์ และวัดความรู้ในองค์กร โดยใช้กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว และ 
ส้านักงานชลประทานท่ี 6 โดยมีตัวชีว้ัดผลการด้าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 

 มิติด้านประสิทธิผล 
 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

โดยเปรียบเทียบการพัฒนาจากตัวช้ีวัดในปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เพื่อน้าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร การสนองตอบต่อผู้รับบริการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ซึ่งมี รายละเอียดตัวช้ีวัด
ท้ังส้ิน 19 ตัว ดังนี้ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ของงาน 19 ตัวชี้วัด 

มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด
ท่ี 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ผลงานปี 
2559 

หน่วย 
คะแนน

ท่ีได้ 
1 จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร 

 
19,113.05 บาท/ไร่/ปี 5.00 

2 ร้อยละความส้าเร็จของการบริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี 
สบ.คบ. รับผิดชอบ 

15.52 % 1.57 

3 ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้งท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ 

0.00 % 5.00 

4 ร้อยละของการวัดท่ีจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานตามจุดวัด
คุณภาพน้้าชลประทานท่ีก้าหนด 

100 % 5.00 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

5 ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการน้้า 

84.09 % 4.41 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

6 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดู
ฝน 

98.67 % 5.00 

7 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดู
แล้ง 

142.69 % 1.00 
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ(ต่อ) 

ตัวชี้วัด
ท่ี 

รายละเอียดตัวชี้วัด ผลงาน หน่วย 
คะแนนท่ี

ได้ 
8 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน 

 
82.12 % 5.00 

9 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 
 

70.49 % 5.00 

10 จ้านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่อปริมาณน้้า 
 

0.57 กก./ลบ.ม. 3.70 

11 ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงาน
บรรเทาอุทกภัยท่ีแล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

79.07 % 1.00 
 

12 ร้อยละของอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้าและในระบบ
ระบายน้้าท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

90.08 % 4.01 

13 ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า 
 

34.65 บาท/ไร่/ปี 4.14 

14 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนท่ีเป็นไปตาม
แผน 

62.63 % 1.00 

15 ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้
น้้าท่ีแล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

100 % 5.00 

16 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน
พื้นฐาน 

100 % 5.00 

17 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการใช้น้้าชลประทาน กลุ่ม
เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ 

100 % 5.00 

18 ร้อยละขององค์ผู้ใช้น้้าชลประทานท่ีมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการน้้า 

25 % 1.00 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

19 จ้านวนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 6 ช่องทาง/
เรื่อง/ฉบับ 

5.00 

ค่าเฉลี่ย 3.78 
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มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดรายได้ของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีชลประทานจากการท้ากิจกรรมทุกประเภทในพื้นท่ี

ชลประทานท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
วิธีการเก็บข้อมูล 

สบ.ท้าการส้ารวจและเก็บข้อมูลจ้านวนผลผลิตในแต่ละฤดูกาล และค้านวณเป็นรายได้ของเกษตรกรท่ี
อยู่ในเขตพื้นท่ีชลประทานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาส้าหรับพืชปลูกท้ังปีได้ค้านวณครั้งเดียว เช่นพืชสวน 
สูตรการค้านวณ 

จ้านวนรายได้ของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีชลประทานตลอดท้ังปี (บาท) 
พื้นท่ีเพาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)ของฝ่ายส่งน้้าฯ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2559 ข้าวเจ้า 715 370           7.06          1,866,936.58       
ข้าวเหนียว 43,853 667           10.19        298,049,976.76    
บ่อปลา 69 228           60.00        943,920.00         
บ่อกุง้ 1456 450           800.00       524,160,000.00    

46,093       825,020,833.34    
แล้ง 2559/2560 ข้าวเจ้า 255           611           7.55          1,176,501.44       

ข้าวเหนียว 38,911       750           10.57        308,578,570.72    
ปอเทือง 530           100           18.00        954,000.00         
ข้าวโพดหวาน 7              200           20.00        28,000.00           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 21            20            1,500.00     630,000.00         
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ 29            50            700.00       1,015,000.00       
ถั่วฝักยาว 3              145           10.00        4,350.00            
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 10            40            1,500.00     600,000.00         
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 22            20            12,000.00   5,280,000.00       
พชืผักอืน่ ๆ 2              30            50.00        3,000.00            
บ่อปลา 96            228           60.00        1,313,280.00       
บ่อกุง้ 1,463        450           800.00       526,680,000.00    

41,349       846,262,702.16    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 87,442       1,671,283,535.50 
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : สถิติการเกษตรประเทศไทย ปี 2559  ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 19,113.05           

จ้านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี)
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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การค้านวณปี 2559 

จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร = 1,671,283,535.50/87,442.00 = 19,113.05 บาท/ไร่/ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า  3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 
11,165.99  13,815.16  20,234.88  19,113.05  

. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ 
ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

X-4% X-2% X X+2% X+4% 

. 

ค่าเฉล่ีย X = 11,165.99+13,815.16+20,234.88 = 15,072.01 บาท/ไร่/ปี 

 1 2 3 4 5 
จ้านวนรายได้เฉล่ียต่อไร่ 
ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

14,469.13 14,770.57 15,072.01 15,373.45 15,674.89 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีการวางแผนการบริหารจัดการน้้าท่ีดี ท้า

ให้พื้นท่ีการเกษตรได้รับน้้าอย่างท่ัวถึง รวมท้ังมีการสนับสนุนการปลูกพืชขายเมล็ดพันธ์ที่มีราคาสูง 
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ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2556 ข้าวเจ้า 6,912        361           8.13          20,276,255.23     
ข้าวเหนียว 38,403       550           12.52        264,464,179.65    
บ่อปลา 32            800           60.00        1,536,000.00       
บ่อกุง้ 690           450           600.00       186,300,000.00    

รวม 46,037       472,576,434.88    
แล้ง 2556/2557 ข้าวเจ้า 16,156       607           6.98          68,470,323.54     

ข้าวเหนียว 25,801       600           12.33        190,860,317.40    
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 70            20            600.00       840,000.00         
พชืไร่อืน่ ๆ 4              350           10.00        14,000.00           
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 33            8              12,000.00   3,168,000.00       
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 40            10            700.00       280,000.00         
พริกเมล็ดพนัธ์ุ 5              8              12,000.00   480,000.00         
พชืผักอืน่ ๆ 13            300           10.00        39,000.00           
บ่อปลา 90            800           60.00        4,320,000.00       
บ่อกุง้ 944           450           600.00       254,880,000.00    

รวม 43,156       523,351,640.94    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 89,193       995,928,075.83    
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 11,165.99           

จ้านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี)
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2557 ข้าวเจ้า 7,023        367           7.88          20,305,080.20     
ข้าวเหนียว 37,823       600           9.93          225,304,046.40    
บ่อปลา 101           245           60.00        1,484,700.00       
บ่อกุง้ 981           450           600.00       264,870,000.00    

รวม 45,928       511,963,826.60    
แล้ง 2557/2558 ข้าวเจ้า 6,185        605           7.61          28,464,823.48     

ข้าวเหนียว 32,510       680           11.16        246,623,460.80    
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 140           30            1,800.00     7,560,000.00       
พชืไร่อืน่ ๆ 8              90            600.00       432,000.00         
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 31            31            12,000.00   11,532,000.00     
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 120           27            2,200.00     7,128,000.00       
พชืผักอืน่ ๆ 6              400           20.00        48,000.00           
บ่อปลา 129           245           60.00        1,896,300.00       
บ่อกุง้ 1,403        450           600.00       378,810,000.00    

รวม 40,532       682,494,584.28    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 86,460       1,194,458,410.87 
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 13,815.16           

จ้านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี)
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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ฤดู รายการ พืน้ท่ี (ไร่) ผลผลิต ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
(กก./ไร่) (บาท/กก.)

ฝน 2558 ข้าวเจ้า 5,949 368           7.70          16,852,707.94     
ข้าวเหนียว 38,566 700           11.55        311,779,113.80    
พชืผัก 12 400           20.00        96,000.00           
บ่อปลา 73 237           50.00        865,050.00         
บ่อกุง้ 1,493 450           800.00       537,480,000.00    

รวม 46,093 867,072,871.74    
แล้ง 2558/2559 ข้าวเจ้า 4,120        602           7.73          19,164,814.48     

ข้าวเหนียว 31,548       668           12.05        254,069,189.00    
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 310           27            2,000.00     16,740,000.00     
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 9              30            15,000.00   4,050,000.00       
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 230           25            1,800.00     10,350,000.00     
พชืผักอืน่ ๆ 12            400           20.00        96,000.00           
บ่อปลา 96            237           50.00        1,137,600.00       
บ่อกุง้ 1,457        450           800.00       524,520,000.00    

รวม 37,782       830,127,603.48    
พืน้ท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) 83,875       1,697,200,475.22 
ของฝ่ายส่งน้้าฯ
ท่ีมาของราคาต่อหน่วย : สถิติการเกษตรประเทศไทย ปี 2558  ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 20,234.88           

จ้านวนรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี)
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
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ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละความส้าเร็จของการบริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี สบ.รับผิดชอบ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  15 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดความสามารถในบริหารจัดการส่งน้้าให้กับพื้นท่ีรับน้้าตามแผนท่ีก้าหนดไว้ตลอดท้ังปี ในเขต

พื้นท่ีชลประทานท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการวางแผนการ
ส่งน้้าท่ีมีความแม่นย้า ถูกต้องตามหลักวิชาการและค่าปัจจัยต่างๆในพื้นท่ีท่ีฝ่ายส่งน้้าจะต้องปรับแก้ให้
สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงมากท่ีสุด 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งน้้าฯ รวบรวมพื้นท่ีเพาะปลูกจริงตามรายสัปดาห์ ข้อมูลพืชท่ีค้านวณการส่งน้้า
ให้ตลอดท้ังปี หากแยกเป็นรายฤดูเมื่อส้ินสุดฤดูกาลก็จะให้นามาแสดงเป็นรายฤดู 
สูตรการค้านวณ 

          (พื้นท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) – พื้นท่ีตามแผนส่งน้้าของ สบ.) x 100 
                                พื้นท่ีตามแผนส่งน้้า (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) ของ สบ.คบ. 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
การค้านวณปี 2559  

ร้อยละความส้าเร็จของการบริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี สบ.รับผิดชอบ = (87,442.0-75,693.00)*
100/75,693.00 =  15.52% 

ปี 2559
พืน้ท่ีส่งน้้า

ตามแผนฤดูฝน
พืน้ท่ี

เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ทีป่ลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
ข้าวเจ้า 715           715           255           715           970           
ข้าวเหนียว 44,475       43,853       27,073       38,911       71,548       82,764       
ปอเทือง 530           -           530           
ข้าวโพดหวาน 7              -           7              
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 21            -           21            
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ 29            -           29            
ถั่วฝักยาว 3              -           3              
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 10            -           10            
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 22            -           22            
พชืไร่-พชืผัก 15            2              15            2              
บ่อปลา 69            69            34            96            103           165           
บ่อกุง้ 1,456        1,456        1,856        1,463        3,312        2,919        

รวม 46,715       46,093       28,978       41,349       75,693       87,442       
15.52        

ชนิดพชื
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

17.87 14.22 10.81 15.52 

, 
เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละความส้าเร็จของการ
บริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี 
สบ.รับผิดชอบ 

17.5% 14.0% 10.5% 7.0% 3.5% 

Interpolate = (17.5 - 14.0) = 3.5 ,(1 - 2) = -1 ,17.5 - 15.52 = 1.98 ,1.98/3.5*-1 = - 0.57 

ดังนั้น 1 - (-0.57) = 1.57  

ค่าคะแนนที่ได้    1.57     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกพืชมากกว่าแผนท่ีแจ้งไว้ ซึ่งฝ่ายส่งน้้าฯ

ท่ี 3 จะท้าการประชาสัมพันธ์ และส้ารวจแผนการปลูกพืชให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงต่อไป 
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ปี 2558
พืน้ท่ีส่งน้้า

ตามแผนฤดูฝน
พืน้ท่ี

เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ที่
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
ข้าวเจ้า 5,950        5,949        27,073       4,120        33,023       10,069       
ข้าวเหนียว 39,200       38,566       31,548       39,200       70,114       
ปอเทือง -           -           
ข้าวโพดหวาน -           -           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 310           -           310           
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ -           -           
ถั่วฝักยาว -           -           
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 230           -           230           
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 9              -           9              
พชืไร่-พชืผัก 12            15            12            15            24            
บ่อปลา 72            73            34            96            106           169           
บ่อกุง้ 1,493        1,493        1,856        1,457        3,349        2,950        

รวม 46,715       46,093       28,978       37,782       75,693       83,875       
10.81        

ปี 2557
พืน้ท่ีส่งน้้า

ตามแผนฤดูฝน
พืน้ท่ี

เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ที่
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
ข้าวเจ้า 7,100        7,023        27,073       6,185        34,173       13,208       
ข้าวเหนียว 38,100       37,823       32,510       38,100       70,333       
ปอเทือง -           -           
ข้าวโพดหวาน -           -           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 140           -           140           
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ -           -           
ถั่วฝักยาว -           -           
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 120           -           120           
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 31            -           31            
พชืไร่-พชืผัก 15            14            15            14            
บ่อปลา 100           101           34            129           134           230           
บ่อกุง้ 1,415        981           1,856        1,403        3,271        2,384        

รวม 46,715       45,928       28,978       40,532       75,693       86,460       
14.22        

ชนิดพชื

ชนิดพชื
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ปี 2556
พืน้ท่ีส่งน้้า

ตามแผนฤดูฝน
พืน้ท่ี

เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ทีป่ลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
ข้าวเจ้า 7,100        6,912        16,156       7,100        23,068       
ข้าวเหนียว 38,100       38,403       27,053       25,801       65,153       64,204       
ปอเทือง -           -           
ข้าวโพดหวาน -           -           
แตงโมเมล็ดพนัธ์ุ 70            -           70            
สควอยทซ์เมล็ดพนัธ์ุ -           -           
ถั่วฝักยาว -           -           
แคนตาลูปเมล็ดพนัธ์ุ 40            -           40            
มะเขือเทศเมล็ดพนัธ์ุ 33            -           33            
พชืไร่-พชืผัก 15            22            15            22            
บ่อปลา 100           32            34            90            134           122           
บ่อกุง้ 1,415        690           1,856        944           3,271        1,634        

รวม 46,715       46,037       28,958       43,156       75,673       89,193       
17.87        

ชนิดพชื
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ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งท่ีฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษารับผิดชอบ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  15 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา จากการบริหารจัดการน้้า

ของโครงการตลอดฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยพื้นท่ีดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนการส่งน้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
และเกิดความเสียหายโดยส้ินเชิง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีส้ารวจและเก็บข้อมูลความเสียหายของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งท่ี
เสียหายโดยส้ินเชิงท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
สูตรการค้านวณ 

(พื้นท่ีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากอุทกภัย + ภัยแล้ง)   x 100 
จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

พื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้้าท่วม, พื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง 

ฤดู ชนิดพืช พื้นท่ีเพาะปลูกจริง (ไร่) พื้นท่ีท่ีเสียหาย (ไร่) สาเหตุ 

ฝน ข้าวเหนียว 43,853 ไม่มี  

แล้ง ข้าวเหนียว 38,911 ไม่มี  

 รวม 82,764   

จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  =  82,764  ไร ่

การค้านวณปี 2559 

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง = 0.000 

ข้อมูลย้อนหลัง(ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

0.000 0.000 0.000 0.000 

. 

ค่าคะแนนท่ีได้ 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจใน
เขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งท่ี
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ 

0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มต้่ากว่าเส้นมาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการวางแผน ติดตามและเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง ประกอบกับมีการแจ้งข่าวสารให้
เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของการวัดท่ีจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานท่ีก้าหนด 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
ร้อยละของจ้านวนท่ีจุดท่ีวัดคุณภาพน้้าท่ีวัดจริงต่อจุดวัดท่ีก้าหนด หมายถึง การตรวจวัดการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบวัดคุณภาพน้้าตามข้อก้าหนดของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยาก้าหนดให้มี
การตรวจวัดตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดคุณภาพน้้าท่ี สบ.ต้องมีการก้าหนดไว้ล่วงหน้าและก้าหนดระยะเวลาวัด
ไว้อย่างชัดเจน 
วิธีการเก็บข้อมูล 

ให้ สบ.ก้าหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน้้าภายในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ หรือรวบรวมข้อมูลของฝ่ายส่งน้้า
ท่ีรับผิดชอบ เช่นบริเวณอ่างเก็บน้้า คลองส่งน้้า และคลองระบายน้้า โดยระบุจุดตรวจวัดให้ชัดเจน  และก้าหนด
ช่วงเวลาในการตรวจวัด เช่น วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน เป็นต้น และด้าเนินการตรวจวัดตามท่ีก้าหนด โดยนับ
จ้านวนครั้งท่ีวัดจริงท่ีจุดวัดท้ังหมดเทียบกับจ้านวนครั้งท่ีต้องวัดตามแผนงานท่ีก้าหนดไว้ 
สูตรการค้านวณ 

จ้านวนครั้งท่ีวัดคุณภาพน้้าชลประทานจริงท่ีจุดวัด x 100 
จ้านวนครั้งท่ีวัดคุณภาพน้้าชลประทานท้ังปีตามแผนท่ีก้าหนดไว้ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้้ามาค้านวณ  

ปี พ.ศ. 
จ้านวนครั้งท่ีวัดคุณภาพน้้า

ชลประทานจริงท่ีจุดวัด 
จ้านวนครั้งท่ีวัดคุณภาพน้้า

ชลประทานท้ังปีตามแผนท่ีก้าหนดไว้ 

2556 2 4 

2557 2 4 

2558 3 4 

2559 4 4 
. 
การค้านวณปี 2559 
ร้อยละของการวัดท่ีจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานท่ีก้าหนด = 4*100/4 = 
100% 

ข้อมูลย้อนหลัง(ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

50 50 75 100 
. 
ค่าคะแนนท่ีได้ 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการวัดท่ีจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทาน
ตามจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานท่ีก้าหนด 60 70 80 90 100 
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ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ให้ความส้าคัญต่อคุณภาพน้้าในคลองส่ง

น้้า และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง(ฝ่ายจัดสรรน้้าฯ โครงการฯล้าปาว มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้้า) ท้า
ใหก้ารตรวจวัดคุณภาพน้้าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
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มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้้า 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  20 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดคุณภาพการให้บริการของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ีมีต่อลูกค้าตามรายละเอียดแบบ

ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีก้าหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้้าของฝ่าย
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีออกส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจ (แบบ สสช.P1) ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุมท้ังต้น
คลอง กลางคลอง และปลายคลอง โดยท้าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปีไม่น้อยกว่า 30 
ตัวอย่าง 
สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
 

การค านวณปี 2559

ประเด็นวัดความพงึพอใจ การค านวณ
ผลรวม
คะแนน

ค่าคะแนน
ความพงึพอใจ
แต่ละประเด็น

ย่อย
1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

1.1 ความสุภาพและอธัยาศัยในการใหบ้ริการ (0x1)+(0x2)+(19x3)+(21x4) 141.00 3.53

1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏบิติัหน้าท่ี และความสม่ าเสมอในการลงพืน้ที่ (0x1)+(0x2)+(27x3)+(13x4) 133.00 3.33

1.3 การใหค้ าแนะน า และตอบปญัหา ขอ้ซักถาม (0x1)+(0x2)+(31x3)+(9x4) 129.00 3.23

1.4 การรับฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ใชน้้ า (0x1)+(0x2)+(25x3)+(15x4) 135.00 3.38

คะแนนความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน = 3.53+3.33+3.23+3.28 =

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

2.1 การแจ้งขอ้มูลขา่วสาร แกผู้้ใชน้้ าอย่างสม่ าเสมอ (0x1)+(0x2)+(22x3)+(18x4) 138.00 3.45

2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถงึฤดูกาลเพาะปลูก (0x1)+(0x2)+(24x3)+(16x4) 136.00 3.40

2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลท่ีชดัเจน (0x1)+(0x2)+(26x3)+(14x4) 134.00 3.35

2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใชน้้ าในการบริหารจัดการน้ า และการบ ารุงรักษา (0x1)+(0x2)+(26x3)+(14x4) 134.00 3.35

คะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน = 3.45+3.40+3.35+3.35 =

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

3.1 ความสมบรูณ์ของ คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและอาคารบงัคับน้ า (0x1)+(0x2)+(26x3)+(14x4) 134.00 3.35

3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทาน (0x1)+(0x2)+(29x3)+(11x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้ = 3.35+3.28 =

4. ความพึงพอใจต่อผลการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

4.1 ผู้ใชน้้ าได้รับน้ า ตามแผนท่ีก าหนด (0x1)+(0x2)+(24x3)+(18x4) 138.00 3.45

4.2 ผู้ใชน้้ าสามารถเพาะปลูกได้พืน้ท่ี ตามท่ีวางแผนร่วมกบัชลประทาน (0x1)+(0x2)+(25x3)+(15x4) 135.00 3.38

4.3 การจัดการปญัหาความขดัแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า (0x1)+(0x2)+(29x3)+(11x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อผลการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน = 3.45+3.38+3.28 =

คิดค้านวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก = 13.45+13.55+6.63+10.10 =

คิดค้านวณค่าคะแนนเป็นรอ้ยละ = 3.36*100/4 =

3.36

84.09

13.45

13.55

6.63

10.10
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2556 2557 2558 2559 

N/A N/A 84.04 84.09 
. 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 
Interpolate = (80 - 90) = -10 ,(4 - 5) = -1 ,84.09 - 80 = 4.09 ,4.09/-10*-1 = 0.41 
ดังนั้น 4 + 0.41 = 4.41  

ค่าคะแนนที่ได้     4.41     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการจัดช่องทางการส่ือสารเพื่อให้

ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการให้มากท่ีสุดและมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องท้าให้แก้ไขปัญหาให้ทุกภาคส่วนได้
อย่างรวดเร็ว 
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ร้อยละของผู้ใช้น้ าในเขตพืน้ท่ีชลประทานท่ีพงึพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า
การค านวณปี 2558

1 2 3 4

ไมพ่อใจมาก ไมพ่อใจ พอใจ พอใจมาก

1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

1.1 ความสุภาพและอธัยาศัยในการใหบ้ริการ 21         19         40         

1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏบิติัหน้าท่ี และความสม่ าเสมอในการลงพืน้ท่ี 27         13         40         

1.3 การใหค้ าแนะน า และตอบปญัหา ขอ้ซักถาม 29         11         40         

1.4 การรับฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ใชน้้ า 25         15         40         

2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

2.1 การแจ้งขอ้มูลขา่วสาร แกผู้้ใชน้้ าอย่างสม่ าเสมอ 22         18         40         

2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถงึฤดูกาลเพาะปลูก 23         17         40         

2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลท่ีชดัเจน 26         14         40         

2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใชน้้ าในการบริหารจัดการน้ า และการบ ารุงรักษา 27         13         40         

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

3.1 ความสมบรูณ์ของ คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและอาคารบงัคับน้ า 26         14         40         

3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทาน 29         11         40         

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

4.1 ผู้ใชน้้ าได้รับน้ า ตามแผนท่ีก าหนด 23         17         40         

4.2 ผู้ใชน้้ าสามารถเพาะปลูกได้พืน้ท่ี ตามท่ีวางแผนร่วมกบัชลประทาน 25         15         40         

4.3 การจัดการปญัหาความขดัแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 29         11         40         

ประเด็นวัดความพงึพอใจ

จ านวนผู้แสดงความคิดเหน็แต่ละระดับ  รวมจ านวน
ผู้ตอบแบบ

ส ารวจ
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ร้อยละของผู้ใช้น้ าในเขตพืน้ท่ีชลประทานท่ีพงึพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า
การค านวณปี 2558

ประเด็นวัดความพงึพอใจ การค านวณ
ผลรวม
คะแนน

ค่าคะแนน
ความพงึพอใจ
แต่ละประเด็น

ย่อย
1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

1.1 ความสุภาพและอธัยาศัยในการใหบ้ริการ (0x1)+(0x2)+(21x3)+(19x4) 139.00 3.48

1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏบิติัหน้าท่ี และความสม่ าเสมอในการลงพืน้ท่ี (0x1)+(0x2)+(27x3)+(13x4) 133.00 3.33

1.3 การใหค้ าแนะน า และตอบปญัหา ขอ้ซักถาม (0x1)+(0x2)+(29x3)+(11x4) 131.00 3.28

1.4 การรับฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ใชน้้ า (0x1)+(0x2)+(25x3)+(15x4) 135.00 3.38

คะแนนความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีช่ลประทาน

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

2.1 การแจ้งขอ้มูลขา่วสาร แกผู้้ใชน้้ าอย่างสม่ าเสมอ (0x1)+(0x2)+(22x3)+(18x4) 138.00 3.45

2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถงึฤดูกาลเพาะปลูก (0x1)+(0x2)+(23x3)+(17x4) 137.00 3.43

2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลท่ีชดัเจน (0x1)+(0x2)+(26x3)+(14x4) 134.00 3.35

2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใชน้้ าในการบริหารจัดการน้ า และการบ ารุงรักษา (0x1)+(0x2)+(27x3)+(13x4) 133.00 3.33

คะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

3.1 ความสมบรูณ์ของ คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและอาคารบงัคับน้ า (0x1)+(0x2)+(26x3)+(14x4) 134.00 3.35

3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีชลประทาน (0x1)+(0x2)+(29x3)+(11x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ทีก่รมชลประทานจัดให้

4. ความพึงพอใจต่อผลการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

4.1 ผู้ใชน้้ าได้รับน้ า ตามแผนท่ีก าหนด (0x1)+(0x2)+(23x3)+(17x4) 137.00 3.43

4.2 ผู้ใชน้้ าสามารถเพาะปลูกได้พืน้ท่ี ตามท่ีวางแผนร่วมกบัชลประทาน (0x1)+(0x2)+(25x3)+(15x4) 135.00 3.38

4.3 การจัดการปญัหาความขดัแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า (0x1)+(0x2)+(29x3)+(11x4) 131.00 3.28

คะแนนความพึงพอใจต่อผลการส่งน า้และบ้ารงุรกัษาของกรมชลประทาน

คิดค านวณค่าคะแนนเฉล่ียถว่งน้ าหนัก

คิดค านวณค่าคะแนนเปน็ร้อยละ 84.04

13.45

13.55

6.63

10.08

3.36
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูฝน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  5 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดการวางแผนพื้นท่ีชลประทานในฤดูฝน กับพื้นท่ีท่ีสามารถด้าเนินงานได้จริง โดยจะดูจาก

แผน ท่ีค้านวณปริมาณน้้ากับพื้นท่ีส่งน้้าตามการค้านวณ เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้้าท่ีส่งจริง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีท้าการส้ารวจพื้นท่ีท่ีท้าการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูฝน ตามข้อมูลท่ีได้จัดท้าการ
รายงานพื้นท่ีเพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนตามท่ีฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาได้วางแผนไว้ 
สูตรการค้านวณ 

(จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีปลูกได้จริงในฤดูฝน) x 100 
จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีวางแผนในฤดูฝน 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

พื้นท่ีส่งน้้าตาม
แผนฤดูฝน 

พื้นท่ีเพาะปลูก
จริงแผนฤดูฝน 

พื้นท่ีส่งน้้าตาม
แผนฤดูแล้ง 

พื้นท่ีเพาะปลูก
จริงแผนฤดูแล้ง 

รวมพื้นท่ีส่งน้้า
ตามแผน 

รวมพื้นท่ีปลูก
จริง 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

46,715 46,093 28,978 41,349 75,693 87,442 

การค้านวณปี 2559 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูฝน = (46,093)*100/46,715 =  98.67% 
ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2556 2557 2558 2559 

98.55 98.32 98.67 98.67 

. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับ
น้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูฝน 

เป้าหมาย 
±17.5 

เป้าหมาย 
±14.0 

เป้าหมาย 
±10.5 

เป้าหมาย 
±7.0 

เป้าหมาย 
±3.5 

 

ค่าคะแนนที่ได้      5.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 
 
 

ร้อยละของพืน้ท่ีชลประทานท่ีได้รับน้ าต่อพืน้ท่ีเป้าหมาย ฤดูฝน
ปี 2558

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       46,093       28,978       37,782       75,693       83,875       

98.67%
ปี 2557

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       45,928       28,978       40,532       75,693       86,460       

98.32%
ปี 2556

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       46,037       28,958       43,156       75,673       89,193       

98.55%

ชนิดพชื

ชนิดพชื

ชนิดพชื
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ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูแล้ง 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  5 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดการวางแผนพื้นท่ีชลประทานในฤดูแล้ง กับพื้นท่ีท่ีสามารถด้าเนินงานได้จริง  โดยจะดูจาก

แผน ท่ีค้านวณปริมาณน้้ากับพื้นท่ีส่งน้้าตามการค้านวณ เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้้าท่ีส่งจริง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีท้าการส้ารวจพื้นท่ีท่ีท้าการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อมูลท่ีได้จัดท้าการ
รายงานพื้นท่ีเพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามท่ีฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาได้วางแผนไว้ 
สูตรการค้านวณ 

(จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีปลูกได้จริงในฤดูแล้ง) x 100 
จ้านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีวางแผนในฤดูแล้ง 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

พื้นท่ีส่งน้้าตาม
แผนฤดูฝน 

พื้นท่ีเพาะปลูก
จริงแผนฤดูฝน 

พื้นท่ีส่งน้้าตาม
แผนฤดูแล้ง 

พื้นท่ีเพาะปลูก
จริงแผนฤดูแล้ง 

รวมพื้นท่ีส่งน้้า
ตามแผน 

รวมพื้นท่ีปลูก
จริง 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

46,715 46,093 28,978 41,349 75,693 87,442 

การค้านวณปี 2559/2560 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับน้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูแล้ง = 41349*100/28,978 = 142.69 % 
 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2556 2557 2558 2559 

149.03 139.87 130.38 142.69 

. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับ
น้้าต่อพื้นท่ีเป้าหมาย ฤดูแล้ง 

เป้าหมาย 
±17.5 

เป้าหมาย 
±14.0 

เป้าหมาย 
±10.5 

เป้าหมาย 
±7.0 

เป้าหมาย 
±3.5 

ค่าคะแนนที่ได้     1.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากมีการเพาะพืชปลูกเกินแผนท่ีวางไว้ ซึ่งฝ่ายส่งน้้าท่ีฯ 3 ได้

บริหารจัดการน้้า โดยมีการจัดรอบเวรส่งน้้าและได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้้าด้วยดี 
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ร้อยละของพืน้ท่ีชลประทานท่ีได้รับน้ าต่อพืน้ท่ีเป้าหมาย ฤดูแล้ง
ปี 2558

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       46,093       28,978       37,782       75,693       83,875       

130.38%
ปี 2557

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       45,928       28,978       40,532       75,693       86,460       

139.87%
ปี 2556

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดูฝน

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูฝน

พืน้ท่ีส่งน้้า
ตามแผนฤดู

แล้ง

พืน้ท่ี
เพาะปลูกจริง
แผนฤดูแล้ง

รวมพืน้ท่ีส่ง
น้้าตามแผน

รวมพืน้ท่ีปลูก
จริง

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
รวม 46,715       46,037       28,958       43,156       75,673       89,193       

149.03%

ชนิดพชื

ชนิดพชื

ชนิดพชื
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ตัวชี้วัดที่ 8  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝนซึ่งหมายถึงอัตราส่วนท่ีคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้้าสุทธิท่ีจะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้้าท้ังหมดท่ีต้อง
ให้แก่พืช (Gross Water Application) 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ต้องท้าการเก็บข้อมูลปริมาณน้้าท่ีส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายสัปดาห์ 
รายเดือน จนเสร็จส้ินฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝน จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้้าท้ังหมดเป็น
ปริมาณเท่าใด แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ีต้องส่งตามทฤษฎี 

สูตรการค้านวณ 

(ปริมาณน้้าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 
ปริมาณน้้าท่ีส่งจริงตลอดฤดูฝน 

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน้ามาค้านวณ 

รายการ ลบ.ม. 

ปริมาณน้้าตามทฤษฎี 71,266,359.51 

ปริมาณน้้าจากฝนใช้การ 19,423,390.01 

ปริมาณน้้ารั่วซึม ไม่ได้ตรวจวัด 

ปริมาณน้้าส่งจริง 63,131,195.63 
หมายเหตุ  ค้านวณแผนการใช้น้้า ใช้ค่าประสิทธิภาพโครงการ = 100% 
การค้านวณปี 2559 
ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน = (71,266,359.51 – 19,423,390.01)*100 / 63,131,195.63 = 82.12% 
ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2556 2557 2558 2559 

59.80% 61.10% 60.23% 82.12% 
. 
ค่าคะแนนท่ีได้ 

1 2 3 4 5 

20% 30% 40% 50% 60% 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีการวางแผนบริหารจัดการน้้า และมีการ

ติดตามการส่งน้้าอย่างต่อเนื่อง 
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ปริมาณฝน รวมน้ าส่งจริง
ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม ใชก้าร หกัฝนใชก้ารแล้ว ทกุกจิกรรม

เร่ิมต้น ส้ินสุด 44568 ไร่ 96 ไร่ 1,457 ไร่ (ลบ.ม.) (ลบ.ม.) (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)
1 4 ก.ค. 10 ก.ค. 2,673,295 7,718 173,071 2,854,084 266,433 2,587,651 3,625,652
2 11 ก.ค. 17 ก.ค. 3,131,038 7,718 173,071 3,311,826 474,789 2,837,037 3,983,164
3 18 ก.ค. 24 ก.ค. 3,604,340 7,718 173,071 3,785,129 683,072 3,102,057 4,350,515
4 25 ก.ค. 31 ก.ค. 4,134,384 7,718 173,071 4,315,173 891,354 3,423,819 4,792,360
5 1 ส.ค. 7 ส.ค. 4,611,563 7,848 176,358 4,795,769 1,267,503 3,528,266 4,935,157
6 8 ส.ค. 14 ส.ค. 5,169,404 7,848 176,358 5,353,610 1,507,562 3,846,048 2,244,803
7 15 ส.ค. 21 ส.ค. 5,742,229 7,848 176,358 5,926,435 1,747,621 4,178,813 2,706,823
8 22 ส.ค. 28 ส.ค. 6,309,046 7,848 176,358 6,493,253 1,987,681 4,505,572 3,160,559
9 29 ส.ค. 4 ก.ย. 3,969,997 7,468 166,730 4,144,195 2,095,404 2,048,791 2,836,220
10 5 ก.ย. 11 ก.ย. 4,044,919 7,468 166,730 4,219,117 2,095,404 2,123,713 2,941,475
11 12 ก.ย. 18 ก.ย. 4,075,426 7,468 166,730 4,249,624 2,095,404 2,154,220 2,984,475
12 19 ก.ย. 25 ก.ย. 3,978,308 7,468 166,730 4,152,506 2,095,404 2,057,102 2,848,344
13 26 ก.ย. 2 ต.ค. 3,899,435 7,894 177,532 4,084,861 571,305 3,513,557 4,931,034
14 3 ต.ค. 9 ต.ค. 3,363,093 7,927 177,532 3,548,552 502,558 3,045,995 4,277,340
15 10 ต.ค. 16 ต.ค. 2,812,488 7,959 177,532 2,997,980 433,559 2,564,420 3,602,212
16 17 ต.ค. 23 ต.ค. 2,267,645 7,992 177,532 2,453,169 364,522 2,088,647 2,934,831
17 24 ต.ค. 30 ต.ค. 1,739,333 8,024 177,532 1,924,890 295,485 1,629,405 2,291,401
18 1 พ.ย. 7 พ.ย. 1,136,721 6,766 151,883 1,295,370 23,168 1,272,202 1,794,423
19 8 พ.ย. 14 พ.ย. 702,457 6,733 151,883 861,073 16,110 844,963 1,194,090
20 15 พ.ย. 21 พ.ย. 341,164 6,699 151,883 499,746 9,052 490,694 696,317

67,706,285 152,128 3,407,947 71,266,360 19,423,390 51,842,969 63,131,196
หมายเหตุ ค านวณแผนการใชน้้ า ใชค่้าประสิทธิภาพโครงการ = 100% 82.12%

แผน-ผลการส่งน้ าของฝ่ายส่งน้ าฯท่ี 3 ฤดูฝน ป ี2559
รวมพืน้ท่ี 46093 ไร่

รวมความต้องการน้ า น้ าท่ีต้องส่ง

รวม

สัปดาห์
ท่ี

รายการ ความต้องการน้ า
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ตัวชี้วัดที่ 9  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแล้งซึ่งหมายถึงอัตราส่วนท่ีคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้้าสุทธิท่ีจะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้้าท้ังหมดท่ีต้อง
ให้แก่พืช (Gross Water Application) 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.คบ. ต้องท้าการเก็บข้อมูลปริมาณน้้าท่ีส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลราย
สัปดาห์ รายเดือน จนเสร็จส้ินฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแล้ง จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้้า
ท้ังหมดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ีต้องส่งตามทฤษฎี 

สูตรการค้านวณ 

(ปริมาณน้้าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 
ปริมาณน้้าท่ีส่งจริงตลอดฤดูแล้ง 

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน้ามาค้านวณ 

รายการ ลบ.ม. 

ปริมาณน้้าตามทฤษฎี 51,343,709.21 

ปริมาณน้้าจากฝนใช้การ ไม่มีฝนตก 

ปริมาณน้้ารั่วซึม ไม่ได้ตรวจวัด 

ปริมาณน้้าส่งจริง 72,834,854.40 
หมายเหตุ  ค้านวณแผนการใช้น้้า ใช้ค่าประสิทธิภาพโครงการ = 100% 
การค้านวณปี 2559/2560 
ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง = (51,343,709.21)*100 / 72,834,854.40 = 70.49% 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2556/2557 2557/2558 2558/2559 2559/2560 

67.90% 63.77% 64.16% 70.49% 
. 
ค่าคะแนนท่ีได้ 
 

1 2 3 4 5 

20 30 40 50 60 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีการวางแผนบริหารจัดการน้้า และมีการ

ติดตามการส่งน้้าอย่างต่อเนื่อง 
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ท่ี ชว่งเวลาสัปดาห์ ขา้ว พชืไร่-พชืผัก บอ่ปลา บอ่กุง้ ทกุกจิกรรม ทุกกจิกรรม
เร่ิมต้น ส้ินสุด 39166 ไร่ 624 ไร่ 96 ไร่ 1463 ไร่ (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)

1 20 ธ.ค. 26 ธ.ค. 2,257,427       64,508           11,207           182,476         2,515,617           1,964,390      
2 27 ธ.ค. 02 ม.ค. 2,599,462       37,772           10,955           177,875         2,826,064           3,446,150      
3 03 ม.ค. 09 ม.ค. 3,048,645       40,383           10,955           177,875         3,277,858           3,877,978      
4 10 ม.ค. 16 ม.ค. 3,455,792       43,285           10,955           177,875         3,687,908           4,131,994      
5 17 ม.ค. 23 ม.ค. 3,883,305       46,477           10,955           177,875         4,118,612           4,225,133      
6 24 ม.ค. 30 ม.ค. 4,280,878       48,765           10,955           177,875         4,518,473           4,656,960      
7 31 ม.ค. 06 ก.พ. 2,600,743       51,353           11,138           181,217         2,844,451           5,063,386      
8 07 ก.พ. 13 ก.พ. 2,703,879       53,078           11,138           181,217         2,949,311           4,783,968      
9 14 ก.พ. 20 ก.พ. 2,779,700       54,515           11,138           181,217         3,026,570           5,181,926      
10 21 ก.พ. 27 ก.พ. 2,793,306       54,515           11,138           181,217         3,040,177           5,419,008      
11 28 ก.พ. 06 มี.ค. 3,390,188       57,219           11,945           195,964         3,655,315           5,461,344      
12 07 มี.ค. 13 มี.ค. 3,227,179       55,325           11,945           195,964         3,490,413           4,936,378      
13 14 มี.ค. 20 มี.ค. 3,021,426       52,484           11,945           195,964         3,281,819           4,597,690      
14 21 มี.ค. 27 มี.ค. 2,439,305       48,065           11,945           195,964         2,695,279           3,962,650      
15 28 มี.ค. 03 เม.ย. 1,805,140       51,788           11,284           183,891         2,052,103           3,098,995      
16 04 เม.ย. 10 เม.ย. 1,274,421       -                   11,333           183,891         1,469,646           2,413,152      
17 11 เม.ย. 17 เม.ย. 779,258         -                   11,382           183,891         974,532              1,862,784      
18 18 เม.ย. 24 เม.ย. 373,548         -                   11,431           183,891         568,871              1,608,768      
19 25 เม.ย. 01 พ.ค. -                   -                   11,186           178,779         189,965              1,312,416      
20 02 พ.ค. 08 พ.ค. -                   -                   9,343             151,381         160,725              829,786        

46,713,603     759,530         224,275         3,646,301       51,343,709         72,834,854    

หมายเหตุ ค านวณแผนการใชน้้ า ใชค่้าประสิทธิภาพโครงการ = 100% 70.49%

ผลการส่งน้ า

แผน-ผลการส่งน้ าของฝ่ายส่งน้ าฯท่ี 3 ฤดูแล้ง ป ี2559/2560
รวมพืน้ท่ี 41349 ไร่

รายการ รวมความต้องการน้ าความต้องการน้ า (ลบ.ม.)
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ตัวชี้วัดที่ 10  จ้านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่อปริมาณน้้า (กก./ลบ.ม.) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดปริมาณน้้าท่ีส่งให้พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวท่ีพื้นท่ีมากสุด ส่งผลให้ได้ผลผลิต

เป็นปริมาณเท่าใด โดยดูจากผลผลิตท่ีได้ หารด้วย ปริมาณน้าท่ีส่งให้ (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ให้เจ้าหน้าท่ีทาการส้ารวจและเก็บข้อมูลจ้านวนผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียวที่มีพื้นท่ี 
ปลูกมากท่ีสุดโดยแสดงข้อมูลเฉพาะฤดูแล้ง และเลือกพิจารณาจากคลองเพียงสายเดียวในเขตพื้นท่ีชลประทาน 
ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา เปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ีส่งจริงให้พื้นท่ีท้าการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น 
สูตรการค้านวณ 

จ้านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่พื้นท่ีมากสุด (กก.) 
ปริมาณน้้าท่ีส่งให้พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่พื้นท่ีมากสุด (ลบ.ม.) 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ปี 2559/2560  คลองส่งน้้า 2L-RMC พื้นท่ีส่งน้้ารวมท้ังส้ิน 35,474 ไร ่

รายการ 
 

พื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณน้้าท่ีส่งในฤดูแล้ง ผลผลิต/ปริมาณน้้า 

(ไร่) (กก./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (กก./ลบ.ม.) 

ข้าวเหนียว กข.6 31,972 750 1,315.45 0.57 

 

2556/2557 2557/2558 2558/2559 2559/2560 

0.45  0.51  0.50  0.57  

. 

ค่าคะแนนท่ีได้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

จ้านวนผลผลิตของข้าวต่อปริมาณน้้าท่ีใช้ 
(กก./ลบ.ม.) 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

จ้านวนผลผลิตของอ้อยโรงงานต่อปริมาณ
น้้าท่ีใช้ (กก./ลบ.ม.) 

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 

จ้านวนผลผลิตของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต่อ
ปริมาณน้้าท่ีใช้ (กก./ลบ.ม.) 

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 

จ้านวนผลผลิตของข้าวโพดหวานต่อปริมาณ
น้้าท่ีใช้ (กก./ลบ.ม.) 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

. 
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การค้านวณปี 2559/2560  ค่าผลผลิตต่อปริมาณน้้าของข้าวเท่ากับ  =  0.57 

Interpolate = (0.50 - 0.60) = -0.10 ,(3 - 4) = -1 ,0.50 - 0.57 = -0.07 ,-0.07/-0.10*-1 =  -0.70 

ดังนั้น 3 - (-0.70) = 3.70 

ค่าคะแนนที่ได้      3.70      คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีการลงพื้นท่ีติดตามการส่งน้้าอย่าง

ต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรให้ความร่วมมือใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 
 

ฤดู รายการ พืน้ทีเ่พาะปลูก ผลผลิต ปริมาณน้้าทีส่่งในฤดูแล้ง ผลผลิต/ปริมาณน้้า
(ไร่) (กก./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (กก./ลบ.ม.)

แล้ง 2556/2557 ข้าวเหนียว กข.6 18,156       600           1,323.53                 0.45                  
แล้ง 2557/2558 ข้าวเหนียว กข.6 24,497       680           1,327.97                 0.51                  
แล้ง 2558/2559 ข้าวเหนียว กข.6 23,690       668           1,326.29                 0.50                  
แล้ง 2559/2560 ข้าวเหนียว กข.6 31,972       750           1,315.45                 0.57                  

จา้นวนผลผลติพืชเศรษฐกิจตอ่ปริมาณน้้า (กก./ลบ.ม.)
คลอง 2L-RMC พืน้ทีส่่งน้้าทัง้ส้ิน 35,474 ไร่
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ตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยท่ีแล้วเสร็จตามแผน
ในแต่ละปี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการตรวจสอบการด้าเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุง และงานบรรเทาภัยทางน้้าท่ีแล้ว

เสร็จตามแผน โดยวัดแผน-ผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยรายการใดท่ีถูกยกเลิกไม่ต้องน้ามาคิด 
รวมถึงรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ี 31 มีนาคม ของแต่ละปี วัดรายโครงการ โดยให้ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท้าเป็น
รายละเอียดรายโครงการ โดยเฉล่ียถ่วงน้้าหนักตามงบประมาณท่ีได้รับ 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ท้าการเก็บข้อมูลของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยท่ีได้จัดท้าใน
แต่ละปีว่า ด้าเนินการเสร็จภายในก้าหนดหรือไม่ และแต่ละโครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ้านวนเท่าใด เพื่อ
เปรียบเทียบกับจ้านวนงานและงบประมาณท่ีได้รับ 
สูตรการค้านวณ 

ล้าดับ รายการ 
งปม.  

(ล้านบาท) 

ผลการ
ด้าเนินงาน

(%) 
คะแนนที่ได้ 

ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนัก 

(X) (Z) (y) (m) 
1 ซ่อมแซม 1 X1 Z1 Y1 X1*Z1 

2 ปรับปรุง 1 X2 Z2 Y2 X2*Z2 

 
 X   m 

 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
 
 

ล าดับ รายการ
งปม. (ล้าน

บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน(%)
คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนัก
1 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 2L-RMC กม.

0+000-1+980
4.700 100% 5 470.0%

2 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ าคลองส่งน้ าสาย RMC. 
กม.16+310

1.297 3% 1 3.9%

3 ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองและคันคลองส่งน้ าสาย
 RMC.กม.17+336

1.434 100% 5 143.4%

4 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย RMC. กม.20+100 1.647 40% 1 65.9%

5 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองส่งน้ าใน
เขตฝ่ายฯ ที ่3 เป็นช่วงๆ

1.656 100% 5 165.6%

10.734 848.8%
79.07%

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2559  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3
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ข้อมูลย้อนหลัง(ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

100.00  100.00  100.00  79.07  

. 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 2 3 4 5 
ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบชลประทานและงานบรรเทา
อุทกภัยท่ีแล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

80% 85% 90% 95% 100% 

ค่าคะแนนที่ได้     1.00     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มต้่ากว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีงานซ่อมแซมอุกภัย ซึ่งได้รับการจัดสรร

งบประมาณซ่อมแซมในเดือนสิงหาคม 2559 
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ล าดับ รายการ
งปม. (ล้าน

บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน(%)
คะแนนท่ีได้ ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนัก
1 คอนกรีตดาดคลอง 1L1-RMC กม.

0+000-3+200
12.050 100% 5 1205%

2 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 2L-RMC กม.9+200 -
 11+600

4.000 100% 5 400%

3 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบ้านขมิน้ 18.000 100% 5 1800%

4 ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ า สาย 2L-RMC และ
สายซอย 5 สาย

0.339 100% 5 34%

5 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ าสาย RMC. 
กม.21+800-23+484 เป็นช่วงๆ (จ้างเหมา)

9.000 100% 5 900%

6 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ าสาย 2L-RMC.
 กม.3+200-9+660 เป็นช่วงๆ

2.000 100% 5 200%

45.389 4539%
100.00%

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2558  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3

ล าดับ รายการ
งปม. (ล้าน

บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน(%)
คะแนนท่ีได้ ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนัก
1 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ าสาย

1R-2L-RMC. กม.1+000-3+970
1.000 100% 5 100%

2 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ าสาย 
4L-2L-RMC.

1.130 100% 5 113%

2.130 213%
100.00%

ล าดับ รายการ
งปม. (ล้าน

บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน(%)
คะแนนท่ีได้ ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนัก
1 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 1L-2L-RMC. กม. 

0+000-3+500
2.500 100% 5 250%

2.500 250%
100.00%

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2556  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2557  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3
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ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละของอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้าและในระบบระบายน้้าท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

เป็นจ้านวนเท่าใด  เมื่อเทียบกับปริมาณอาคารท้ังหมด เพื่อจะดูถึงความสอดคล้องกับการต้ังงบประมาณงาน
ซ่อมแซมปรับปรุงของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 ออกส้ารวจสภาพอาคารชลประทานท้ังหมดของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาว่าอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เป็น
จ้านวนเท่าไร เพื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนอาคารชลประทานท้ังหมดของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา โดยน้าข้อมูล
ท่ีได้บันทึกลงในบัญชีประวัติอาคารชลประทาน 

สูตรการค้านวณ 

(จ้านวนอาคารควบคุมน้้าใน ระบบส่งน้้า และระบบระบายน้้าท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน) x 100 
(จ้านวนอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้า และระบบระบายน้้าท้ังหมด) 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

จ้านวนอาคารควบคุมน้้าใน ระบบส่งน้้า และระบบ
ระบายน้้าท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน 

260 

จ้านวนอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้า และระบบ
ระบายน้้าท้ังหมด 

242 

. 
การค้านวณปี 2559 
ร้อยละของอาคารควบคุมน้าในระบบส่งน้าและในระบบระบายน้าท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี = 
(260*100 )/242 = 91.55% 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
2556 2557 2558 2559 

97.93 96.28 93.80 90.08 
. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้าและ
ในระบบระบายน้้าท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

60% 70% 80% 90% 100% 

Interpolate = (90 - 100) = -10 ,(4 - 5) = -1 ,90 – 90.08 = -0.08 ,-0.08/-10*-1 =  -0.01 

ดังนั้น 4 - (-0.01) = 4.01 

ค่าคะแนนที่ได้     4.01     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้รับงบประมาณในการการซ่อมแซม 

รวมท้ังมีบ้ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้อาคารชลประทานท่ีรับผิดชอบอยูส่ภาพพร้อมใช้งาน 

 

 
 

อาคารควบคุมน้้าในระบบสง่น้้าและในระบบระบายน้้าทีอ่ยูใ่นสภาพใช้งานไดด้ี
2556 2557 2558 2559

จ้านวนอาคารควบคุมน้้าใน ระบบส่งน้้า และ
ระบบระบายน้้าทีม่สีภาพพร้อมใช้งาน

237 233 227 218

จ้านวนอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้า และระบบ
ระบายน้้าทัง้หมด

242 242 242 242

ร้อยละของอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้าและใน
ระบบระบายน้้าทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

97.93 96.28 93.80 90.08
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ROAD ROAD
คลองยาว CROSSING CROSSING

WITH WITH
(กม.) CHECK CHECK DROP

1 RMC 15.150 2 3 14 10 3 3
2 1L-1-RMC 3.200 1 1 2 2 1 1

1L-1-RMC (EXT) 3.193 2 7 5 1 1
3 2L-RMC 17.800 7 7 1 1 20 1 2 2 8 1
4 1R-2L-RMC 15.522 1 2 5 1 24 1 15 1
5 1R-1R-2L-RMC 2.640 1 6 1 1
6 1L-2L-RMC 5.000 1 4 2 1 1
7 2L-2L-RMC 3.660 1 1 4 1 1
8 3L-2L-RMC 3.479 3 3 1
9 4L-2L-RMC 2.671 1 5 1 1
10 5L-2L-RMC 3.774 1 2 5 1 1
11 1L-5L-2L-RMC 1.269 2 1
12 6L-2L-RMC 2.638 2 4 3 1

79.996 11 18 3 8 1 2 1 100 11 5 22 29 12
รวมอาคารชลประทาน (รวม CHO) 223 แห่ง

รวม

ปตร.ปาก
คลองซอย
,แยกซอย

CHECK
CHECK 
DROP

TAILFLUME
DRAIN 

CULVERT
CHO or 

FTO
INTAKE OUTLET

ROAD 
CULVERT

SIPON 
WITH 
CHECK

ท่ี รายชื่อคลองส่งน้ า

ตารางข้อมูลอาคารชลประทานในระบบสง่น ้า
ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3  โครงการสง่น ้าและบ้ารุงรักษาลา้ปาว  จงัหวัดกาฬสนิธุ์

คลองยาว

(กม.)
1 D.28 6.450 1 2 1 1
2 D.74 4.653 1 1 2
3 D.74-8 2.733 1
4 D.76 1.300 1 1
5 D.80 4.825 1 3 3

19.961 4 3 1 5 6
รวมอาคารชลประทาน 19 แห่ง

รวม

ตารางข้อมูลอาคารชลประทานในระบบระบายน ้า
ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3  โครงการสง่น ้าและบ้ารุงรักษาลา้ปาว  จงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ รายชือ่คลองส่งน้ า OUTLET INTAKE DROP
ROAD 

CULVERT 
WITH DROP

ROAD 
CULVERT
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ตัวชี้วัดที่ 13  ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการค้านวณต้นทุนการบริหารจัดการน้้า โดยเป็นการค้านวณงบประมาณ ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ

ท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้รับ หารด้วยพื้นท่ีเพาะปลูกของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.คบ. ท้าการเก็บข้อมูลงบประมาณต่าง ๆ ท่ีได้รับในแต่ละปี ได้แก่ เงินเดือนของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ้า และพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ท้ังนี้ ไม่รวมงบประมาณค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน) 
สูตรการค้านวณ 

งบประมาณท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้รับ 

พื้นท่ีส่งน้้าจริงท้ังปีของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

1 เงินเดือนข้าราชาร+ลูกจ้างประจ้า 2,535,720 

2 งบบริหาร (หมวด 300) 494,400 

3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย - 
5 รวม(1+2+3+4) 3,030,120 
6 พื้นท่ีส่งน้้าจริงท้ังปีของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 87,442 

. 
การค้านวณปี 2559 
ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี) = 3,030,120 / 87,442 = 34.65 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

35.09 36.54 38.88 34.65 

. 
เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 1 2 3 4 5 

ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี) X+10% X+5% X X-5% X-10% 

ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี)  X = (35.09+36.54+38.88) / 3 = 36.84 

 1 2 3 4 5 

ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี) 40.52 38.68 36.84 34.99 33.15 
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Interpolate = (34.99 - 33.15) = 1.84 ,(4 - 5) = -1 ,34.99 - 34.65 = 0.34 ,0.34/1.84*-1 =  -0.19 
ดังนั้น 4 - (-0.19) = 4.19 

ค่าคะแนนที่ได้      4.19      คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มต้่ากว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีอัตราก้าลังลูกจ้างประจ้าลดลงเรื่อยๆ ท้า

ให้ต้นทุนการบริหารจัดการน้้าลดลง 
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ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนท่ีเป็นไปตามแผน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบลงทุนท่ี สบ.ได้รับว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไปเป็น
จ้านวนเท่าไร เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 
สูตรการค้านวณ 

 
. 
สถิติที่น้ามาค้านวณ 

 
การค้านวณ 
ปีงบประมาณ 2559 = 600.68*106 / 9,590,600 = 62.63% 
ย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

97.18 100.00 100.00 62.63 

. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100 

รายการ  หมวดงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วง นน.
งบลงทุน รายการที ่1  X1 Y1 X1 - Y1 Y1/X1x100 = Z1 X1xZ1

งบลงทุน รายการที ่2 X2 Y2 X2 - Y2 Y2/X2x100 = Z2 X2xZ2

sum(X) sum(XZ)

ล าดับ รายการ  หมวดงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วง นน.
1 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 2L-RMC กม.

0+000-1+980
4,700,000.00   4,700,000.00   4,515,024.00   96.06             451.50        

2 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ าคลองส่งน้ าสาย 
RMC. กม.16+310

1,297,000.00   1,241,000.00   412,610.00      33.25             43.12          

3 ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองและคันคลองส่งน้ า
สาย RMC.กม.17+336

1,434,000.00   1,371,000.00   318,231.00      23.21             33.29          

4 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย RMC. กม.20+100 1,647,000.00   1,575,000.00   205,734.00      13.06             21.51          

5 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองส่งน้ า
ในเขตฝ่ายฯ ที ่3 เป็นช่วงๆ

512,600.00      512,600.00      512,580.00      100.00            51.26          

9,590,600.00   600.68        
62.63          

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2559  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3
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ค่าคะแนนที่ได้      1.00      คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มต้่ากว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีงานซ่อมแซมอุกภัย ซึ่งได้รับการจัดสรร

งบประมาณซ่อมแซมในเดือนสิงหาคม 2559 

 



199 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับ รายการ  หมวดงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วง นน.
1 คอนกรีตดาดคลอง 1L1-RMC กม.

0+000-3+200
11,654,800.00  11,654,726.05  73.95             100.00            1,165.47      

2 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย 2L-RMC กม.
9+200 - 11+600

3,824,900.00   3,823,747.64   1,152.36         99.97             382.37        

3 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้าน
ขมิน้

  17,563,000.00 16,438,091.93  1,124,908.07   100.00* 1,756.30      

4 ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้้า สาย 2L-RMC 
และสายซอย 5 สาย

      339,000.00 338,933.10      66.90             99.98             33.89          

5 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้้าสาย RMC. 
กม.21+800-23+484 เป็นช่วงๆ (จ้างเหมา)

   9,000,000.00 7,377,210.25   1,622,789.75   100.00* 900.00        

6 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้้าสาย 
2L-RMC. กม.3+200-9+660 เป็นช่วงๆ

   2,000,000.00 1,904,613.40   95,386.60       100.00* 200.00        

44,381,700.00  41,537,322.37  2,844,377.63   4,438.04      
หมายเหตุ  * กรณีมเีอกสารอา้งองิว่ามกีารโอนงบประมาณเหลือจ่ายให้กองแผนงาน ถือว่าร้อยละการเบิกจ่าย = 100 100.00        

ล้าดับ รายการ  หมวดงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วง นน.
1 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าสาย 1L-2L-RMC. กม. 

0+000-3+500
2,392,000.00   2,391,999.30   0.70              100.00            239.20        

2,392,000.00   2,391,999.30   0.70              239.20        
100.00        

ล้าดับ รายการ  หมวดงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละเฉล่ีย

ถ่วง นน.
1 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้้าสาย

1R-2L-RMC. กม.1+000-3+970
957,000.00      956,940.10      59.90             99.99             95.69          

2 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้้าสาย
 4L-2L-RMC.

1,082,000.00   1,024,474.20   57,525.80       94.68             102.45        

2,039,000.00   1,981,414.30   57,585.70       198.14        
97.18          

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2556  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2557  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3

งานซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ปี 2558  ฝ่ายสง่น ้าและบ้ารุงรักษาที ่3
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งานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าทีแ่ลว้เสร็จตามแผนในแตล่ะปี
แผนการด้าเนินการพฒันาและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กร

ผู้ใช้น้้า

ผลการด้าเนินการพฒันาและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กร

ผู้ใช้น้้า
(จ้านวนแผน) (จ้านวนผล)

2556 2 2 100%
2557 2 2 100%
2558 2 2 100%
2559 2 2 100%

ปี คิดเป็นร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 15  ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าท่ีแล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดแผน-ผลการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข็ม

แข็งองค์กรผู้ใช้น้้าท่ีแล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 น้าผลการด้าเนินงานท่ีได้จากงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานท่ีแล้ว
เสร็จตามแผนงานท่ีได้รับงบประมาณการด้าเนินงานจากส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบ
กับแผนการด้าเนินงาน  ตามแบบฟอร์มการรายงานของส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สูตรการค้านวณ 

ผลการด้าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า x 100 

แผนการด้าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 
 

การค้านวณสถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ปีงบประมาณ 2559 = 2*100 / 2 = 100% 

ย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

2556 2557 2558 2559 

100.00 100.00 100.00 100.00 

. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100 
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ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้ด้าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า หลักสูตร การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าสู่ความเข้มแข็ง จ้านวนเกษตรกรเข้าร่วมจ้านวน 30 – 
40 คน เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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ตัวชี้วัดที่ 16  ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ว่ามีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพื้นท่ีท่ี

รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลพื้นท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐานจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานของ
โครงการฯ ท่ีกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

สูตรการค้านวณ 

(พื้นท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน)  x 100 
จ้านวนพื้นท่ีชลประทานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
. 
การค้านวณปี 2559 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน= (46,715*100)/46,715=100% 

ข้อมูลย้อนหลัง 

2556 2557 2558 2559 

100% 100% 100% 100% 
. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน 

50% 60% 70% 80% 90% 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 

 
 
 
 

ปี พืน้ทีข่องกลุ่มผู้ใช้น้้าฯพืน้ฐานทัง้หมด(ไร่) พืน้ทีช่ลประทานของฝ่ายส่งน้้าฯ(ไร่) คิดเป็นร้อยละ

2556 46,715 46,715 100.00%

2557 46,715 46,715 100.00%

2558 46,715 46,715 100.00%

2559 46,715 46,715 100.00%
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วันท่ีจัดต้ัง สมาชิก จ านวน พืน้ท่ี พืน้ท่ี ใช้น้ าจาก
ชื่อองค์กร ต าบล อ าเภอ จังหวัด องค์กรฯ (ราย) กลุ่มผู้ใช้น้ า องค์กรฯ พฒันา โครงการ/ กม.

(กลุ่ม) (ไร่) แบบ แหล่งน้ า
1 300403-35-10-0001 O23 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  21/2/35 92  - 521 2 RMC 16+370
2 300403-34-10-0002 O23A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  16/3/34 46  - 272 2 RMC 15+600
3 300403-34-10-0003 O23B บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/3/34 78  - 542 2 RMC 16+770
4 300403-34-10-0004 O25 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  16/3/34 65  - 499 2 RMC 18+383
5 300403-34-10-0005 O25A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  3/3/34 93  - 640 2 RMC 19+575
6 300403-34-10-0006 O27 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/13/34 133  - 879 2 RMC 20+930
7 300403-35-10-0007 O29 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/5/35 58  - 444 2 RMC 20+030
8 300403-36-10-0008 O31 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  9/12/35 35  - 207 2 RMC 21+425
9 300403-36-10-0009 O33A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  24/12/36 48  - 329 2 RMC 22+017
10 300403-30-10-0010 O35A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   21/8/30 58  - 422 2 RMC 22+343
11 300403-30-10-0011 O37A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  21/8/30 32  - 209 2 RMC 23+343
12 300403-31-10-0012 O39A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/7/35 26  - 142 2 RMC 24+100
13 300403-35-10-0013 O41A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/12/36 38 308 2 RMC 26+180
14 300403-36-10-0014 O43A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/3/34 53  - 325 2 RMC 26+850
15 300403-34-10-0015 O2 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/3/34 75  - 379 2 1L-1-RMC 0+920
16 300403-34-10-0016 O3 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/3/34 162  - 1,508 2 1L-1-RMC 2+340
17 300403-34-10-0017 O4 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  26/3/34 121  - 516 2 1L-1-RMC 3+294
18 300403-34-10-0018 O5 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   5/3/34 32  - 176 2 1L-1-RMC 3+608
19 300403-34-10-0019 O6 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/4/34 105  - 568 2 1L-1-RMC 5+100
20 300403-34-10-0020 O6A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/3/34 119  - 772 2 1L-1-RMC 5+110

บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  ท่ีขึ้นทะเบียนหรือขึ้นบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  (พืน้ฐาน)  โครงชลประทานขนาดใหญ่

สังกดัโครงการ (ส่งน้ าฯ/ชลประทาน)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว   ส านักชลประทานท่ี  6

ล าดับท่ี หมายเหตุหมายเลขทะเบียนองค์การฯ
ท่ีต้ังองค์กร

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากในพื้นท่ีของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้า

ชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพื้นท่ี จ้านวน 46,715 ไร่ แล้ว 
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วันทีจ่ัดต้ัง สมาชิก จ านวน พืน้ที่ พืน้ที่ ใช้น้ าจาก
ชื่อองค์กร ต าบล อ าเภอ จังหวัด องค์กรฯ (ราย) กลุ่มผู้ใช้น้ า องค์กรฯ พฒันา โครงการ/ กม.

(กลุ่ม) (ไร่) แบบ แหล่งน้ า
21 300403-34-10-0021 O7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/3/34 99  - 558 2 1L-1-RMC 5+403
22 300403-34-10-0022 O7A บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/3/34 89  - 370 2 1L-1-RMC 5+403
23 300403-34-10-0023 O9 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/8/39 108  - 655 2 1L-1-RMC 6+253
24 300403-32-10-0028 O1 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  29/5/34 54  - 458 2 2L-RMC 5+586
25 300403-39-10-0027 O1A ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/3/34 36  - 255 2 2L-RMC 4+903
26 300403-39-10-0024 O2 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/8/39 126  - 805 2 2L-RMC 1+600
27 300403-39-10-0025 O2A ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/1/32 55  - 350 2 2L-RMC 0+323
28 300403-34-10-0029 O3 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  16/4/34 42  - 839 2 2L-RMC 5+700
29 300403-39-10-0026 O4 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  1/1/34 38  - 132 2 2L-RMC 1+930
30 300403-34-10-0030 O5 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/4/34 47  - 462 2 2L-RMC 6+600
31 300403-34-10-0031 O7 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  1/4/34 21  - 300 2 2L-RMC 7+570
32 O7A ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 54  - 113 2 2L-RMC 7+840
33 300403-34-10-0032 O9 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  1/7/37 48  - 604 2 2L-RMC 8+620
34 300403-37-10-0033 11 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 69  - 733 2 2L-RMC 8+835
35 300403-38-10-0034 13 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 105  - 1,082 2 2L-RMC 9+780
36 300403-38-10-0035 15 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/7/37 48  - 757 2 2L-RMC 10+586
37 300403-38-10-0036 19 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/7/37 40  - 478 2 2L-RMC 10+845
38 300403-37-10-0037 19A นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/7/37 39  - 135 2 2L-RMC 10+840
39 300403-37-10-0038 21 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/7/37 51  - 259 2 2L-RMC 13+220
40 300403-37-10-0039 23 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  3/7/38 74  - 479 2 2L-RMC 13+590
41 300403-37-10-0040 25 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  3/7/38 61  - 592 2 2L-RMC 14+972
42 300403-37-10-0041 27 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/24/34 81  - 503 2 2L-RMC 15+950
43 300403-37-10-0042 29 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  1/12/34 61  - 362 2 2L-RMC 16+800
44 300403-34-10-0043 O2 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  16/12/36 77  - 899 2 1L-2L-RMC 56+090
45 300403-34-10-0044 O4 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/4/36 62  - 715 2 1L-2L-RMC 1+600
46 300403-36-10-0045 O6 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/7/37 46  - 678 2 1L-2L-RMC 3+140
47 300403-34-10-0046 O8 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/7/37 112  - 1,367 2 1L-2L-RMC 3+960
48 300403-37-10-0048 O1 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/7/37 75  - 640 2 2L-2L-RMC 2+236
49 300403-37-10-0047 O2 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/7/37 39  - 329 2 2L-2L-RMC 1+903
50 300403-37-10-0049 O3 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 53  - 475 2 2L-2L-RMC 2+880
51 300403-37-10-0050 O4 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 102  - 1,027 2 2L-2L-RMC 3+594
52 300403-38-10-0051 O1 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 36  - 420 2 3L-2L-RMC 1+523
53 300403-38-10-0052 O2 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 72  - 742 2 3L-2L-RMC 1+584
54 300403-38-10-0053 O4 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 68  - 675 2 3L-2L-RMC 3+500
55 300403-38-10-0054 O1 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 41  - 394 2 4L-2L-RMC 0+136
56 300403-38-10-0055 O2 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 53  - 496 2 4L-2L-RMC 1+328
57 300403-38-10-0056 O3 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 47  - 206 2 4L-2L-RMC 2+880
58 300403-38-10-0057 O4 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 43  - 428 2 4L-2L-RMC 1+960
59 300403-38-10-0058 O6 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/8/38 37  - 503 2 4L-2L-RMC 2+643
60 300403-30-10-0059 O2 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/4/30 51  - 185 2 1R-2L-RMC 0+130
61 300403-30-10-0060 O4 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/4/30 68  - 159 2 1R-2L-RMC 1+230
62 300403-35-10-0061 O6 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/3/35 275  - 950 2 1R-2L-RMC 1+310
63 300403-35-10-0062 O8 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/3/35 206  - 626 2 1R-2L-RMC 1+720
64 300403-30-10-0063 10 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/3/35 42  - 204 2 1R-2L-RMC 2+184
65 300403-30-10-0064 12 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/3/35 43  - 145 2 1R-2L-RMC 2+700
66 300403-30-10-0065 14 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  24/8/30 44  - 253 2 1R-2L-RMC 4+722
67 300403-30-10-0066 16 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  24/8/30 48  - 290 2 1R-2L-RMC 5+555
68 300403-30-10-0067 18 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  24/8/30 33  - 224 2 1R-2L-RMC 5+994
69 300403-30-10-0068 20 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/6/30 67  - 243 2 1R-2L-RMC 6+323
70 300403-30-10-0069 22 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  11/4/30 64  - 189 2 1R-2L-RMC 7+150

บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  ทีข่ึ้นทะเบียนหรือขึ้นบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  (พืน้ฐาน)  โครงชลประทานขนาดใหญ่

สังกดัโครงการ (ส่งน้ าฯ/ชลประทาน)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว   ส านักชลประทานที ่ 6

ล าดับที่ หมายเหตุหมายเลขทะเบียนองค์การฯ
ทีต้ั่งองค์กร
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วันท่ีจัดต้ัง สมาชิก จ านวน พืน้ท่ี พืน้ที่ ใช้น้ าจาก
ชื่อองค์กร ต าบล อ าเภอ จังหวัด องค์กรฯ (ราย) กลุ่มผู้ใช้น้ า องค์กรฯ พฒันา โครงการ/ กม.

(กลุ่ม) (ไร่) แบบ แหล่งน้ า
71 300403-35-10-0070 24 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/4/35 88  - 433 2 1R-2L-RMC  7+150
72 300403-35-10-0071 26 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/6/35 25  - 136 2 1R-2L-RMC  7+738
73 300403-34-10-0072 28 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/2/34 139  - 778 2 1R-2L-RMC  9+350
74 300403-34-10-0073 30 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  3/3/34 184  - 740 2 1R-2L-RMC  9+997
75 300403-30-10-0074 30A อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/4/30 39  - 337 2 1R-2L-RMC  10+107
76 300403-30-10-0075 32 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/8/30 37  - 199 2 1R-2L-RMC  10+923
77 300403-30-10-0076 34 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  23/5/30 42  - 263 2 1R-2L-RMC  12+187
78 300403-35-10-0077 36 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  12/4/35 23  - 240 2 1R-2L-RMC  13+041
79 300403-35-10-0078 38 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  7/2/35 44  - 222 2 1R-2L-RMC  13+462
80 300403-35-10-0079 40 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  4/2/35 22  - 126 2 1R-2L-RMC  14+360
81 300403-32-10-0080 42 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/1/32 17  - 132 2 1R-2L-RMC  14+190
82 300403-35-10-0081 44 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  6/3/35 49  - 702 2 1R-2L-RMC  15+026
83 300403-32-10-0082 46 อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  19/2/32 16  - 183 2 1R-2L-RMC  15+510
84 300403-32-10-0083 O1 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  13/1/32 49  - 315 2 1R-1R-2L-RMC  1+025
85 300403-32-10-0084 O2 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  14/1/32 45  - 262 2 1R-1R-2L-RMC 1+250
86 300403-33-10-0085 O3 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  20/2/33 50  - 243 2 1R-1R-2L-RMC 1+698
87 300403-35-10-0086 O4 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/3/35 311  - 223 2 1R-1R-2L-RMC 2+545
88 300403-35-10-0087 O5 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/3/35 42  - 144 2 1R-1R-2L-RMC 2+624
89 300403-35-10-0088 O7 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/3/35 84  - 276 2 1R-1R-2L-RMC 2+630
90 300403-37-10-0089 O1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  3/7/37 44  - 603 2 5L-2L-RMC 1+521
91 300403-37-10-0090 O2 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  2/7/37 79  - 897 2 5L-2L-RMC 1+535
92 300403-37-10-0091 O3 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  4/7/37 65  - 716 2 5L-2L-RMC 2+521
93 300403-37-10-0092 O4 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  6/7/37 85  - 359 2 5L-2L-RMC 2+335
94 300403-37-10-0093 O6 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  6/7/37 84  - 731 2 5L-2L-RMC 3+014
95 300403-37-10-0094 O1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  6/7/37 43  - 562 2 1L-5L-2L-RMC 1+528
96 300403-37-10-0095 O2 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/7/37 73  - 374 2 1L-5L-2L-RMC 0+875
97 300403-37-10-0096 O1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  10/7/37 39  - 264 2 6L-2L-RMC 1+510
98 300403-37-10-0097 O2 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/7/37 56  - 403 2 6L-2L-RMC 1+816
99 300403-37-10-0098 O3 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/7/37 39  - 1,072 2 6L-2L-RMC 2+558
100 300403-37-10-0099 O4 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  15/7/37 24  - 379 2 6L-2L-RMC 2+558

6,756  - 46,715

บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  ท่ีขึ้นทะเบียนหรือขึ้นบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  (พืน้ฐาน)  โครงชลประทานขนาดใหญ่

สังกดัโครงการ (ส่งน้ าฯ/ชลประทาน)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว   ส านักชลประทานท่ี  6

ล าดับท่ี

รวม

หมายเหตุหมายเลขทะเบียนองค์การฯ
ท่ีต้ังองค์กร
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ตัวชี้วัดที่ 17  ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการจัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ว่ามีการจัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ 

สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการต้ังต่อพื้นท่ีฝ่าย
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลพื้นท่ีของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯ  สมาคมฯ  และสหกรณ์ฯจาก
ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานของโครงการฯ ท่ีกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

สูตรการค้านวณ 

(พื้นท่ีของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ)  x 100 

พื้นท่ีชลประทานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
. 
การค้านวณปี 2559 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ  
= (46,715*100)/46,715=100% 

ข้อมูลย้อนหลัง 

2556 2557 2558 2559 

100% 100% 100% 100% 
. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการใช้น้้า
ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ 
และสหกรณ์ฯ 

50% 60% 70% 80% 90% 

ปี
พืน้ทีข่องกลุ่มบริหารการใช้น้ า

ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ 
และสหกรณ์ฯ (ไร่)

พืน้ทีช่ลประทานของฝ่ายส่งน้ าฯ(ไร่)
คิดเป็นร้อยละ

2556 46,715 46,715 100.00%
2557 46,715 46,715 100.00%
2558 46,715 46,715 100.00%
2559 46,715 46,715 100.00%
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ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากในพื้นท่ีของฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้มีการจัดต้ังกลุ่มบริหารการ

ใช้น้้าชลประทาน ครอบคลุมพื้นท่ี จ้านวน 46,715 ไร่ แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขทะเบียน วันทีจ่ดัตั ง สมาชิก จา้นวน พื นที่ พื นที่ ใช้น ้าจาก
องค์กรฯ องค์กร (ราย) กลุม่ผู้ใช้น ้า องค์กร พัฒนา โครงการ/

(กลุม่) (ไร่) แบบ แหลง่น ้า
1 300408-36-20-0026 กลุ่มบริหารฯบัวบานพฒันาการใช้น้ า บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  18/2/36 281 4 1,834 2 RMC
2 300408-37-20-0027 กลุ่มบริหารฯเกษตรกา้วหน้าคลอง  1L-1-RMC บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  23/10/36 910 9 5,502 2 1L-1-RMC
3 300408-38-20-0028 กลุ่มบริหารฯรวมใจพฒันา  โซน  2 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  25/7/38 793 13 5,192 2 RMC, 2L-RMC
4 300408-38-20-0029 กลุ่มบริหารฯพฒันาการเกษตรกา้วหน้า อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  16/8/38 2,247 30 9,422 2 1R-2L-RMC, 1R-1R-2L-RMC
5 300408-37-20-0030 กลุ่มบริหารฯพฒันาสามคัคีบริหารการใช้น้ า บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  23/10/37 599 11 6,690 2 2L-RMC, 1L-2L-RMC
6 300408-38-20-0031 กลุ่มบริหารฯพฒันาเศรษฐกจิมติรสัมพนัธ์ อุม่เมา่ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  14/8/38 397 12 6,914 2 3L-2L-RMC, 4L-2L-RMC
7 300408-35-20-0032 กลุ่มบริหารฯนาดีกา้วหน้าสามคัคี นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  25/3/36 1,260 17 8,690 2 2L-RMC, 5L-2L-RMC, 1L-5L-2L-RMC

6L-2L-RMC
8 300408-35-20-0033 กลุ่มบริหารฯดอนสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  23/3/45 269 4 2,471 2 2L-2L-RMC

รวม 6,756 100 46,715

บัญชีรายชื่อองค์กรเกษตรผู้ใช้น้ าชลประทาน  ทีข่ึ้นทะบียนหรือขึ้นบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองค์กรเกษตรกรผู้ใช้น้ า  กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน  โครงการชลประทานขนาด  ใหญ่

สังกดัโครงการ  (ส่งน้ า / จังหวัด)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว  จ.กาฬสินธ์ุ  สชป.ท่ี 6

ลา้ดบัที่ ชื่อองค์กร
ทีต่ั งองค์กร

หมายเหตุ
ตา้บล อ้าเภอ จังหวัด
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ตัวชี้วัดที่ 18   ร้อยละขององค์ผู้ใช้น้้าชลประทานท่ีมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้า 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดความเข็มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ใช้น้้าชลประทาน 

และสหกรณ์ผู้ใช้น้้าชลประทาน  ตามแบบประเมินความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า 
วิธีการเก็บข้อมูล 

สบ.คบ. ให้เจ้าหน้าท่ีออกส้ารวจและประเมินความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน (กลุ่มบริหาร
การใช้น้้าฯ ขึ้นไป) โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน (แบบ ปมอ.3, ปมอ.4) ของ
ส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยท้าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม  - กันยายน ของทุกปี 
สูตรการค้านวณ 

จ้านวนองค์กรผู้ใช้น้้าฯ ท่ีมีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับเข้มแข็ง  x 100 

จ้านวนองค์กรผู้ใช้น้้าท้ังหมดท่ีต้องท้าการประเมินฯ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 
. 
การค้านวณปี 2559 

ร้อยละขององค์ผู้ใช้น้้าชลประทานท่ีมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้า = (2*100)/8 = 25.00% 

ข้อมูลย้อนหลัง 

2556 2557 2558 2559 

12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 
. 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละขององค์ผู้ใช้น้้าชลประทานท่ีมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้า 

50% 60% 70% 80% 90% 

ค่าคะแนนที่ได้     1.00     คะแนน 

 
 

ปี
จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ทีม่เีกณฑ์

ประเมนิอยู่ในระดับเข้มแข็ง
จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าทัง้หมดทีต้่องท า

การประเมนิฯ
คิดเป็นร้อยละ

2556 1 8 12.50%
2557 1 8 12.50%
2558 1 8 12.50%
2559 2 8 25.00%
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มต้่ากว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 มีอัตราก้าลังท่ีลดลงไม่เหมาะสมกับพื้นท่ีส่ง

น้้าท่ีรับผิดชอบ ท้าให้ต้องกระจายเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีอาจจะไม่ครอบคลุม ประกอบกับต้องวางแผนด้าเนินการ
ฟื้นฟูเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้้าใหม้ากขึ้น 
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มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 19  จ้านวนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/เรื่อง/ฉบับ) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดประสิทธิภาพในช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ว่ามี

ช่องทางจ้านวนกี่ช่องทาง  ในช่องทางนั้นมีกี่เรื่อง/ฉบับ ตามจ้านวนช่องทางท่ีกรมฯ ก้าหนด 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 สบ.ท้าการส้ารวจข้อมูลจ้านวนช่องทางท่ีฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาใช้ในการ ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
ให้กับผู้รับบริการว่ามีกี่ช่องทาง ในช่องทางนั้นมีกี่เรื่อง/ฉบับ ตามจ้านวนช่องทางท่ีกรมฯ ก้าหนด 
สูตรการค้านวณ 

จ้านวนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ตามช่องทางท่ีกรมฯ ก้าหนด 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

รายการ/ช่องทาง ช่องทาง 

การประชุมชี้แจง  เช่น  ก่อนการส่งน้้า ระหว่างการส่งน้้า ก่อนปิดการส่งน้้า รวมท้ัง
การประชุมช้ีแจงสถานการณ์น้้า และพบปะเกษตรกร 

 

การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  เช่น  ผลการประชุม JMC และประกาศ
โครงการฯเรื่องสถานการณ์น้้า 

 

ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์  เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3  
ประสานงานด้วยตนเอง และโทรศัพท์  
S0cial Media  เช่น  Line  
Website  เช่น  web โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 
http://ridceo.rid.go.th/karasin/lampao/index_001-2.htm  

รวม 6 
 

การค้านวณปี 2559 

จ้านวนช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ = 1+1+1+1+1+1 = 6 

ข้อมูลย้อนหลัง 

2556 2557 2558 2559 

4 4 6 6  
ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
จ้านวนช่องทางในการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/เรื่อง/ฉบับ) 

2 3 4 5 6 

ค่าคะแนนที่ได้     5.00     คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 เส้นแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน : เนื่องจากฝ่ายส่งน้้าฯท่ี 3 ได้จัดหาช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้

ครอบคลุมผู้รับบริการให้มากท่ีสุด 

 




