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ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ํากักเก็บน้าํ เพือ่ การเกษตร
ตามแนวทางประชารัฐ
2. หลักการและเหตุผล
“น้ํ า” เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ ต่อชีวิตเป็ นปัจจัยเสริมสร้างและสนับสนุน
ความมั่นคง ด้านการเกษตรและอุปโภค – บริโภค ของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐ ล้านไร่ มี ๔ กลุ่มน้ําหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ลุ่มน้ํามูล ลุ่มน้ําชี ลุ่ม
น้ํ าสโตนเลสาบ รวมเป็ น ปริม าณน้ํ าท่ าปริม าณ ๑๐,๐๐๐ ล้ านลู ก บาศก์เมตร พื้ นที่ ชลประทานและความ
ต้องการใช้น้ําของเกษตรกรเท่ากับ ๘,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่การกักเก็บน้ําได้เพียง ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น ๕๐ % ของพื้นที่แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร มีพื้นที่การเกษตร ๕ ล้านไร่ มีจํานวนครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบจํานวน ๕ แสนครัวเรือน นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบ
และขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี จึงทําให้ประสบปัญหาน้ําแล้ง น้ําท่วมอย่างซ้ําซาก และมีแนวโน้มที่จะทวีเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาภาคการเกษตรและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล โดยให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําต้นทุนทั้งผิวดินและใต้ดิน
แผนพัฒนาการเกษตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน เป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาภาคเกษตรบนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มี
อยู่อย่างจากัด โดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุน
กิ จ กรรมเกษตรเชิ ง อนุ รัก ษ์ เพื่ อ คงความสมดุ ล ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ ม การเกษตรที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และพื้นที่ทํากินทางการเกษตร และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตร
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้กลุ่มจังหวัดมีแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ชนิดทําการเกษตร
4. เป้าหมาย
1. กลุ่มจังหวัดมีแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นจํานวน ๔ แห่ง
๒. เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดได้รับองค์ความรู้ในเรื่องบริหารจัดการน้ําและสามารถจัดตั้งกลุ่ม
คณะทํางานบริหารจัดการน้ํา จํานวน ๔ กลุ่ม
๕. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
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๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ ขั้นเตรียมงาน
๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน
๒. ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ และเกษตรกร สํารวจพื้นที่เหมาะสม
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน
๔. จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
๖.๒ ขั้นดําเนินการ
๑. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชป. ทส. สสน.ก และประสาน
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
๒. จัดประชุมอบรมให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และ
ตั้งคณะทํางานบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด
๓. สรุปประเด็นปัญหาแหล่งน้ําของแต่ละจังหวัดและแนวทางการพัฒนา
๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งน้ํา
๖.๓ ขั้นติดตามความก้าวหน้า
๑. ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มจังหวัด
๒. ติดตามการดําเนินงานที่มีปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามแผน
๓. จัดทํารายงาน
๗. แผนปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน

เป้าหมาย

ขั้นเตรียมงาน
๔ หน่วยงาน
๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการร่วมกัน
๒๐๐ ราย
๒. ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ และ
เกษตรกร สํารวจพื้นที่เหมาะสม
๔ กลุ่ม
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
๓. จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอผู้มี
อํานาจอนุมัติ
ขั้นดําเนินการ
๑. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๔ หน่วยงาน
ได้แก่ ชป. ทส. สสน.ก และประสาน
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
๒. จัดประชุมอบรมให้องค์ความรู้ด้านการ ๒๐๐ ราย
บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และตั้ง
คณะทํางานบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด
๓. สรุปประเด็นปัญหาแหล่งน้ําของแต่ละ
จังหวัดและแนวทางการพัฒนา
๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
๔ กลุม่

งบประมาณ
-

ไตรมาส
๑ ๒ ๓ ๔
ผู้รบั ผิดชอบ
สกจ. สภจ. นม./ชย./
สก./ปจ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

๑๑๘,๒๐๐.-

สกจ. สภจ. นม./ชย./
สก./ปจ
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ขอรับการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งน้ํา
ขั้นติดตามความก้าวหน้า
๑. ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม
จังหวัด
๒. ติดตามการดําเนินงานที่มีปัญหา
อุปสรรคไม่เป็นไปตามแผน
๓. จัดทํารายงาน
รวม

๔ แห่ง

๔๐,๐๐๐.-

สกจ. สภจ. นม./ชย./
สก./ปจ
สกจ. สภจ. นม./ชย./
สก./ปจ

๔ ฉบับ

๔,๐๐๐.๑๖๒,๒๐๐.-

๘. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
๙. งบประมาณโครงการ
จํานวนเงิน ๑๖๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. ตัวชี้วดั โครงการ
Out put
- ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ํา จํานวน ๔ แห่ง
- ได้รับได้จัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการน้ํา จํานวน ๔ กลุ่ม
Outcome
- ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นจากแหล่งกักเก็บน้ําที่มีอยู่เดิม จํานวน ๔๐ %
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้น
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําสามารถบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓. เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต และมีแหล่งน้ําต้นทุนเพิ่มมากขึ้น
๑๓. ผูเ้ สนอโครงการ
๑๔. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ
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