
 

 

 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
*************************************************** 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

๒. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓. หน่วยงานร่วมบูรณาการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บริหารเพื่อการบูรณาการโครงการ 
 ๑) ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร           

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเงินทุน และงบด้าเนินงาน  
 ๒) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ให้การส่งเสริมและ    

สนับสนุนกิจกรรมในไร่นา  
 ๓) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ให้การส่งเสริมสนับสนุน            
     ด้านวิชาการการจัดการน้้าในระบบไร่นา  
 ๔) กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุน       

ด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ตั้งแต่ต้นน้้ากลางน้้า และปลายน้้า 

๔. หลักการและเหตุผล  
  เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “น้้า” เป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดของการผลิตทางเกษตรกรรม ที่จะ
สร้างโอกาสในการผลิตของเกษตรกร หากเกิดการขาดแคลนน้้า จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิตของ
เกษตรกร โดยช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ประเทศไทยเกิดวิกฤตจากน้้า ทั้งเหตุการณ์น้้าท่วม
ในช่วงฤดูน้้าหลาก และขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง เป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ คือการบริหารจัดการน้้าในระบบ
ชลประทานทั้งระบบไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเหตุการณ์ของเอลนีโญ    
(el nino) และลานีญา (la nina) ได้อย่างมีระบบ กล่าวคือ เอลนีโญ ท าให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีป
อเมริกาใต้ และความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ลานีญา ท าให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือ
ของทวีปอเมริกาใต้ และฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๘ ต่อเนื่องถึงปี 2559 รัฐบาล
จึงมีมาตรการบริหารจัดการน้้าชลประทานเพ่ือการบริโภคและอุปโภค และการรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้้า 
โดยเฉพาะการรักษาระดับความเค็มของน้้าทะเลที่หนุนสูงขึ้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระบบนิเวศวิทยาของ
แม่น้้า จึงต้องออกมาตรการควบคุมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต หรือปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืช   
ที่ใช้น้้าน้อย หรือบางพ้ืนที่ต้องหยุดการผลิต ท้าให้ระบบเศรษฐกิจด้านการเกษตร ทั้งการจ้าหน่ายปัจจัยการ
ผลิต การลงทุน และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับชะงักงัน เกษตรกรสูญเสียรายได้จากการให้ความร่วมมือ       
ตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ทั้งการเลื่อนระยะเวลาเพาะปลูก ปรับเปลี่ยนชนิดพืช จนถึงขั้นหยุดการ
ผลิต เพื่อตอบสนองการบริหารจัดน้้าชลประทาน และแหล่งน้้าธรรมชาติตามมาตรการภัยแล้ง 

จากแนวคิดเดิมที่ เกษตรกรพ่ึงพาระบบน้้าชลประทาน และแหล่งน้้าธรรมชาติ เพ่ือ           
ท้าการเกษตร นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในระดับไร่นาแบบใหม่ คือเน้น
ให้เกษตรกรแต่ละราย ต้องมีการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้มีระบบส้ารองน้้าเพ่ือการเกษตรไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉิน 
โดยเริ่มขุดสระกักเก็บน้้าไว้ใช้ในไร่นา หรือขุดเจาะบ่อน้้าดาลไว้ ใช้ทดแทนน้้าชลประทานในบางช่วงที่เกิดการ
ขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งจะเกิดระบบชลประทานในระบบไร่นาในลักษณะของสระเก็บกักน้้าฝนระบบ
ย่อย ๆ อย่างพอเพียง  ในแต่ละฟาร์มของเกษตรกร รวมทั้งสามารถน้าระบบน้้าใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบส้ารองตาม
ธรรมชาติจากการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล จึงคาดว่าจะท้าให้แก้ไขปัญหาวิกฤตน้้าแล้งได้อย่างเป็นระบบ 
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  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดท้าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้้าในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือน้าไป
สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการลงทุนพัฒนาแหล่งน้้าในแปลงไร่นาของตนเอง
อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากใช้น้้าชลประทาน และแหล่งน้้าจากธรรมชาติ
แต่เพียงอย่างเดียว  

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างโอกาสในการท้าเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้้า  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้้าในฟาร์มของตนเอง ลดการ
พ่ึงพาน้้าจากระบบชลประทานและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 ๓. เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท้าเกษตรกรรมแบบพ่ึงธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้้า 

๖. พื นที่เป้าหมาย  
 สถาบันเกษตรกรทั้งในเขตชลประทาน และเขตรับน้้าฝนใน ๕๐ จังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกร จ้านวน ๑๐๐ แห่ง มีสมาชิก ๖,๐๐๐ ราย คิดเป็นพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากน้้าเฉลี่ย
รายละ ๑๐ ไร่ เป็นพื้นที่รับน้้าได้มากกว่า ๖๐,๐๐๐ ไร่  

๗. ระยะเวลาด้าเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  รวมระยะเวลา ๕ ปี  
นับจากวันที่เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

8. งบประมาณ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในวงเงิน 302,997,500 บาท ประกอบด้วย 
1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สถาบันเกษตรกร ในวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา ๕ ปี 

และช้าระคืนเงินทุนปีละ ๖๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้้าพร้อมอุปกรณ์ และขุดเจาะ
ระบบน้้าบาดาล หรือปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้  

  กรณี ๑ ขุดสระเก็บกักน้้าในพื้นท่ีประมาณ 1 ไร่ ความลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมกับอุปกรณ์ 
      เครื่องสูบน้้า ท่อน้้า ในระบบน้้าหยด หรือพ่นละอองน้้า งบประมาณเฉลี่ยแห่งละ 50,000 บาท 

    กรณี ๒ ขุดเจาะระบบน้้าบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้้าบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้้า    
ท่อน้้า ในระบบน้้าหยด หรือพ่นละอองน้้า งบประมาณเฉลี่ยแห่งละ 50,000 บาท 

2) งบด้าเนินงานจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
กรอบวงเงิน 2,997,500 บาท โดยจัดสรรให้ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 1 ของ
วงเงินทุนกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

 (1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด เพ่ืออนุมัติเงินให้สถาบันเกษตรกร  
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการส้ารวจพ้ืนที่ จัดท้าข้อมูลสมาชิกและแผนที่ต้าแหน่ง

แปลงที่จะเข้าร่วมโครงการ  
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9. มาตรการ 

มาตรการพัฒนาแหล่งน ้า 
1) การขุดสระเก็บกักน้้าฝนเพื่อเกษตรกรรม แบบไร่นาสวนผสม เก็บกักน้้าตามสภาพปริมาณน้้าฝน  
2) การขุดเจาะบ่อบาดาล  
๓) พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าประมาณ ๑๐ ไร่ ต่อแห่ง สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย             

แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาคืนเงินทุน ๕ ปี เฉลี่ยช้าระคืน ปีละ ๖๐ ล้านบาท  
มาตรการการบริหารจัดการน ้า 
1) ส่งเสริมการจัดรูปแปลงที่ดิน เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชหลายอย่าง เลี้ยงสัตว์ และประมง เป็นระบบ

เกษตรผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ 
๒) ส่งเสริมการวางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงล่วงหน้า จากระบบน้้าในไร่นา เพ่ือลดความ

เสี่ยงในวิกฤตน้้าใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ  
๓) สร้างระบบการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า ในระบบน้้าหยด หรือละอองน้้าในระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์       

ทั้งการจัดการน้้าใช้ และน้้าทิ้ง  
มาตรการการส่งช้าระคืนเงินทุน 
สมาชิกน้ารายได้จากอาชีพหลักท่ีด้าเนินการอยู่แล้ว และรายได้ท่ีเกิดจากการมีระบบน้้าในไร่นา เพื่อ

ส่งช้าระคืนเงินทุน เฉลี่ยปีละ 60 ล้านบาท ดังนี้ 
1) สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการทุกราย ต้องมีรายได้จากอาชีพหลักในการท้าเกษตรกรรม แต่หากเกิด 

วิกฤตภัยแล้งเมื่อใด สามารถน้าน้้าจากสระเก็บกักน้้าฝนและบ่อบาดาลที่จัดท้าขึ้น เพ่ือช่วยบรรเทาความ 
เสียหายของผลิตผลจากวิกฤตภัยแล้งได้ ส่งผลให้สมาชิกยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และอาจท้าการผลิต       
นอกฤดูกาล ซึ่งผลิตผลจะมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด  

2) ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง จากการมีระบบน้้าในไร่นา เป็นอาชีพเสริม 
เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่ง  

10. วิธีการด้าเนินการ 
 1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้ส้านักงานสหกรณ์           
จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
 2) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    
โดยสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องมี       
แหล่งน้้าส้ารอง และลักษณะพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้้าฝนหรือเจาะบ่อบาดาล 

3) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด อนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือสร้างระบบน้้าในไร่นาให้กับสถาบัน
เกษตรกร ตามพ้ืนที่เป้าหมาย และประชุมกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละแห่ง เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
พร้อมทั้งประชุมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการโครงการในระดับพ้ืนที่  
 4) ส้ารวจและจัดท้าแผนผังแปลงพ้ืนที่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ   
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ระบบน้้าในแปลงไร่นา ตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และ
ประมง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ของสถาบันเกษตรให้แก่สมาชิก 

5) สถาบันเกษตรกร พิจารณาให้เงินกู้ยืมเพ่ือสร้างระบบน้้าในไร่นาแก่สมาชิก ตามแผนผังแปลงพ้ืนที่  
ที่ได้ส้ารวจและจัดข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดว่า สมาชิก    
รายนั้น ๆ มีศักยภาพ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้้าได้ 
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6) จัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
7) ติดตาม ตรวจสอบ และแนะน้างานตามแผนงาน และกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนค้าขอกู้เงินของ

สถาบันเกษตรกร เพื่อประเมินผลโครงการ  

11. การบริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี 2 คณะ ดังนี  
 1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (1 คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน)         
มีหน้าที่ก้าหนดหลักเกณฑ์การกู้ เงิน การจัดสรรเงินกู้ให้จังหวัด และติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล
โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา  
 2) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในส้านักงานสหกรณ์จังหวัด  
ผู้แทนส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนส้านักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ผู้แทนส้านักงานชลประทานจังหวัด ผู้แทนส้านักทรัพยากรน้้าบาดาล เขต.... ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (1 คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน) มีหน้าที่คัดเลือก
สถาบันเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการส้ารวจและจัดท้าแผนผังแปลงพ้ืนที่ของสมาชิก 
พิจารณาเงินกู้ ค้าขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร 

๑2. แผนการช้าระคืนเงิน 
งบประมาณจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

ให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเป็นเงินทุนสนับสนุนให้สมาชิกมีเงินทุนไปสร้างระบบน้้าในไร่นาของตนเอง           
ปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา ๕ ปี ก้าหนดให้มีการช้าระคืนกองทุน ปีละ ๖๐ ล้านบาท มีรายละเอียด  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
หมายเหตุ จังหวัดส่งช้าระหนี้คืนกรมทุกปี จนครบ 5 ปี โดยปีแรกเริ่มนับจากวันที่จังหวัดท้าสัญญาเงินกู้กับ          
                สถาบันเกษตรกร ซึ่งระยะเวลาการท้าสัญญาเงินกู้ระหว่างจังหวัดกับสถาบันเกษตรกรของแต่ละจังหวัด   
                อาจเหลื่อมเวลากันประมาณ 2 เดือน จากนั้นกรมจะรวบรวมเงินส่งคืนกองทุนฯ ต่อไป 
 

วงเงิน 
ด้าเนินการ 
ทั งหมด 

(ล้านบาท) 

แผนการคืนเงินโครงการ 
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ส่งช้าระหนี  

คืนกรม 
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๑3. การบริหารความเสี่ยง 
 ๑) สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นหนี้ผิดนัดกับสถาบันเกษตรกร  
 2) สมาชิกมีระบบน้้าในไร่นา จะสามารถสร้างโอกาสในการท้าการเกษตรแบบไม่พ่ึงธรรมชาติ วางแผน  
การผลิตได้ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติ เนื่องจากสามารถวางแผน หรือเลื่อนระยะเวลาการ
เพาะปลูกได้เอง 

๑4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑) ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการขาดแคลนน้้า เนื่องจากธรรมชาติเปลี่ยน และเกิดการขาดน้้าอย่างต่อเนื่อง 
๒) เกษตรกรมีโอกาสวางแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลได้ เนื่องจากมีแหล่งน้้าต้นทุน ส่งผลให้

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม  
๓) ลดภาระหนี้สินที่เกิดความเสี่ยงจากการท้าการเกษตรตามระบบธรรมชาติ เป็นการเกษตรมีระบบ

จัดการน้้าจากระบบชลประทาน และแหล่งน้้าตามธรรมชาติและมีแหล่งน้้าเสริมจากระบบน้้าในแปลงไร่นา 

๑๔. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๑) ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นประจ้า      
ทุกเดือน 
 ๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานตามข้อ ๑ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประจ้า       
ทุกเดือน  และสรุปโครงการในภาพรวมแต่ละปี 
 ๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงาน     
บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการด้าเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 
 ๔) เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสรุปผลการด้าเนินงาน เสนอกองบริหารงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๕. ตัวชี วัดโครงการ 
 ๑) สมาชิกไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ราย สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐  
 ๒) ระบบน้้าในไร่นาของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  มีน้้าใช้ในการท้าการเกษตร 
และระบบน้้าสามารถมีน้้าใช้ได้ในระบบไร่นาจริง 
 ๓) สมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในกรณีการ        
ขาดแคลนน้้าใช้เพ่ือการเกษตร หรือมีระบบน้้าใช้เพ่ือเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
 

************************************** 
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