
 

โครงการปรบัปรงุระบบส่งน้ําและการอนุรักษด์ินและน้ํา  
กรมพฒันาที่ดิน 

 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ซึ่งมีประเด็นการพัฒนา ในเรื่องการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย
รัฐบาลข้อ 6.15 โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน กับ กรมชลประทานร่วมบูรณาการดําเนินงาน ในเรื่องการปรับปรุง
ระบบชลประทาน/พัฒนาที่ดิน (Micro Irrigation) ที่เน้นให้มีการกระจายนํ้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าที่มีอยู่ และแหล่งนํ้าที่สร้างใหม่  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริหารจัดการนํ้าต้นทุนให้มีการกระจายนํ้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้าขนาดเล็ก และยกระดับการใช้นํ้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่รับนํ้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้เต็มศักยภาพ 
4.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในรอบบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

3. ความก้าวหน้า 
1. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ ลิลา ได้ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมชลประทาน           

เลขาธิการ ส.ป.ก. และ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2557  ในเรื่องการกําหนดแหล่งนํ้าต้นทุน โดยแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ  
        กรณีแรก ที่มีแหล่งนํ้าต้นทุนอยู่แล้ว ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาออกแบบระบบส่งนํ้าแม่ข่ายให้ ส่วนระบบการ
ให้นํ้าในแปลงให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการเอง พร้อมกับให้มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํ้าเพ่ือบริหารโครงการ  
โดยหน่วยงานเจ้าของแหล่งนํ้าให้คําปรึกษาแนะนํา 
        กรณีที่สอง ไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุนอยู่ ให้หน่วยงานร่วมพิจารณาหาข้อสรุปเก่ียวกับความต้องการการใช้นํ้าและเสนอ
แผนการพัฒนาระบบนํ้าในพ้ืนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เสนอ ครม. ต่อไป 
        2. รัฐมนตรีว่าการฯ ได้นัดประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2557 ได้ข้อสรุปดังน้ี  

2.1 โครงการนําร่อง 
          1. ให้กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินเสนอโครงการนําร่อง ชลประทานขนาดเล็ก ที่มีหัว

งานและอาคารประกอบ แต่ยังไม่มีระบบส่งนํ้า โดยเน้นภาคอีสาน 
          2. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายปี 58 ว่าสามารถดําเนินการหรือไม่ 
          3. ให้ร่วมกันดําเนินการพัฒนาทั้งดินและนํ้าควบคู่กันไป 
          4. แนวทางการดําเนินงานของโครงการฯ ดังน้ี 
                 4.1 ยกระดับโครงการให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยเพ่ิมระบบการกระจายนํ้า  

                       4.2 ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
                4.3 วางระบบกระจายนํ้า (ถา้ไม่มี) 
                4.4 ปรับปรุงบํารุงดิน หรือ จัดระบบอยุรักษ์ดินและนํ้า 
                 4.5 ส่งเสริมอาชีพ แนะนําข้อมูลวิชาการ  

               5. สรุปรูปแบบโครงการนําร่องฯ 
                 ทางเลือกที่ 1 ทํางานร่วมกันในพ้ืนที่เดียวกัน กรณีเป็นพ้ืนที่กรมชลประทาน หรือ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจร่วมในการจําแนกความเหมาะสมของดินในการ
ปลูกพืชของพ้ืนที่โครงการน้ันๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบระบบส่งนํ้า ตลอดจนมีหน้าที่
ในการปรับปรุงบํารุงดิน ในพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ดินมีศักยภาพในการเพาะปลูกพืช และจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 



 
                 ทางเลือกที่ 2 แต่ละหน่วยงาน ทําในพ้ืนที่แหล่งนํ้าเดิมของหน่วยงาน โดยต้อง

ดําเนินการให้ครบทุกกระบวนงาน              
             6. มอบหน่วยงาน ชป./พด./สปก. จัดทํารายละเอียดและนํามาเสนอ โดยมอบรองปลัดฯ อนันต์ ลิลา 

เป็นผู้กํากับดูแล 
 2.2 ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2559-2563) มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่ 

และจัดทํางบประมาณ เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณา (อยู่ระหว่างการคัดเลือกพ้ืนที่) 

4. แนวทางการดําเนินงาน : ในระยะเวลา 5 ป ี
             1. กรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณากําหนดแผนและงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ
ระยะ 5 ปี ปีละ 12 แห่งทั่วประเทศ รวม 60 แห่ง โดยยึดพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า 60 พรรษาเป็นหลัก เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางกายภาพ ในการพัฒนาที่ดิน   
             2. บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก และกรมชลประทาน ในการกําหนดแผนงาน/โครงการ 
รายละเอียด วิธีการ ประกอบการนําเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

5. เป้าหมายในปี 2558 : ดําเนินการ 8 แห่ง 
5.1 กรณีกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการเอง  

             1. กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และ 
สถานีพัฒนาที่ดิน พิจารณาพ้ืนที่ดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐมนตรีฯ โดยกําหนดกรอบ
การคัดเลือกพ้ืนที่นําร่องในปีงบประมาณ 2558 ออกเป็น 3 พ้ืนที่ในภาคอีสาน โดยเน้นแหล่งนํ้าต้นทุนที่มีศักยภาพในการ
ต่อยอดระบบส่งนํ้า ทั้งแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือแหล่งนํ้าเดิมกรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน ไปยังพ้ืนที่ทําการเกษตร
ในบริเวณโดยรอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบส่งนํ้า และมีแหล่งนํ้าต้นทุนขนาด 100,000 ลบ.ม. ขึ้นไป  
ทั้งของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยคํานึงถึงพ้ืนที่รับนํ้า และการใช้ประโยชน์ ลักษณะระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าเพ่ือบริหารโครงการ ภายใต้วงรอบเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มนํ้า 60 พรรษา จํานวน 3 แห่ง ดังน้ี 

1. ระบบท่อส่งนํ้า บ้านคลองเจริญ หมู่ 12 ตําบลแนงบุด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
2. ระบบท่อส่งนํ้า บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตําบลหนองแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ระบบท่อส่งนํ้า บ้านดอนแดง หมู่ 6 ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

5.2 กรณีร่วมบูรณาการ จําแนกเป็น 
 1. ดําเนินการร่วมกับกรมชลประทาน ในพ้ืนที่เป้าหมายที่กรมชลประทานกําหนด 3 แห่ง (จังหวัดเลย 

และขอนแก่น ) โดยดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน รวมถึงจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพ้ืนที่รับประโยชน์จากระบบส่งนํ้า
ของกรมชลประทาน (รอการยืนยันพ้ืนที่เป้าหมาย) 

 2. ดําเนินการร่วมกับ ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก.ที่มีแหล่งนํ้าต้นทุนของกรมชลประทาน ในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
รวมถึงจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพ้ืนที่รับประโยชน์จากระบบส่งนํ้า จํานวน 2 แห่ง ในโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จ.สกลนคร และ โครงการนิคมการเกษตรแบบบูรณาการ จ.หนองคาย (รอการยืนยันพ้ืนที่เป้าหมาย) 

6. งบประมาณ :  
กําหนดจากการประเมินราคาค่าก่อสร้าง จากสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน และ จํานวนพ้ืนที่ระบบ

อนุรักษ์ดินและนํ้า จากสถานีพัฒนาที่ดิน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ประจําปี 2558 
เป็นแหล่งงบประมาณในการดําเนินการนําร่องในปี 2558 

7. ระยะเวลาดําเนินการ : ไตรมาส 2-4 (ม.ค.- ก.ย. 2558) 


