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 ต่อเนื่อง เริ่มต้น.................................... สิ้นสุด...........................................
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1. หลักการและเหตุผล (ความเป็นมา/สถานการณ์/สภาพปัญหา)
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ 514,008 ตารางกิ โลเมตร มี ป ริ ม าณน้้ า ฝนเฉลี่ ย ที่ ป ระมาณ 1,426
มิลลิเมตรต่อปี ท้าให้ประเทศไทยได้รับน้้าปีละ 732,975 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แยกเป็นน้้าไหลหลากบนผิวดิน
ประมาณ 213,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และน้้าที่ไหลซึมลงชั้นน้้าบาดาลรวมทั้งน้้าที่จะระเหยกลับประมาณ
519,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส้าหรับน้้าที่ไหลหลากบนผิวดินส่วนหนึ่งจะไหลหลากลงแม่น้าล้าคลอง และ
ระบายลงสู่ทะเล และอีกส่วนหนึ่งจะเก็บกักไว้ในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศมีความ
จุประมาณ 76,100 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถน้าไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การรักษาระบบนิเวศ ส่วนน้้าที่ไหลซึมเติมลงชั้นน้้าบาดาลจะมีปริมาตรประมาณ 104,700 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี กระจายอยู่ ตามแอ่งน้้ าบาดาล 27 แอ่งทั่ว ประเทศ โดยที่ ปัจจุบัน มีการน้าน้้าบาดาลขึ้นมาใช้เพี ยงปีล ะ
ประมาณ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น และน้้าที่ระเหยกลับจะมีปีละประมาณ 415,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยั งไม่ มี ตั ว เลขการน้ า น้้ า ที่ ร ะเหยกลั บ มาใช้ ที่ แ น่ น อน อี ก ทั้ งในปั จ จุ บั น จะมี พื้ น ที่ เกษตรกรในเขต
ชลประทานเพียงประมาณ 38 ล้านไร่ ขณะที่มีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานถึงประมาณ 95 ล้านไร่
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ท้าการศึกษาและจัดท้าแผน
บูรณาการน้้าบาดาลร่วมกับน้้าผิวดินทั่วประเทศ และน้าร่องการจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลร่วมกับน้้าผิวดิน โดย
การศึกษาศักยภาพแหล่งน้้าบาดาล รูปแบบการพัฒนาน้้าบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าบาดาล โดยก้าหนดให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบน้้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรกรรมเป็นหน้าที่ของรัฐ ส่วนการด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบน้้าเพื่อการเกษตรกรรมเป็นหน้าที่ของ
เกษตรกรที่ รวมกลุ่ ม ภายใต้ก ารก้ากับ ดูแลขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เช่น เดียวกับ การด้าเนิ น การระบบ
น้้ าประปาบาดาลประจ้ าหมู่ บ้ านและต้ าบล และได้ น้ าหลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตร ทฤษฎี ใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อให้มีน้า (น้้าบาดาล+น้้าผิวดิน) เพื่อการท้าเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(SME) อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามศักยภาพน้้าบาดาลทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเพื่อเป็นการส่งเสริม/สร้างเสริม
ให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การแก้ไขภัยแล้งด้านเกษตรกรรม สามารถด้าเนินการได้เป็นอย่างดีด้วย
การบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้้าบาดาลร่วมกับน้้าผิวดิน ดังนี้

1. พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 22.76 ล้านไร่ กระจายอยู่ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย
มีศักยภาพน้้าบาดาลมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถท้าเกษตรกรรมบนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของรายได้และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรได้
2. พื้นที่เกษตรกรรม 14.12 ล้านไร่ มีศักยภาพน้้าบาดาลระหว่าง 10 ถึง 20 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง สามารท้าการเกษตรกรรมเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดี-มีสุขของเกษตรกรได้
3. พื้นที่เกษตรกรรม 71.22 ล้านไร่ มีศักยภาพน้้าบาดาลระหว่าง 2 ถึง 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง สามารถท้าการเกษตรกรรมบนพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อการด้ารงชีพแบบพอเพียงได้
ผลการน้าร่องพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้้าผิวดินเพื่อการเกษตรใน 16 พื้นที่ ที่มีศักยภาพ
น้้าบาดาลมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พบว่า
1. เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ท้าให้สภาพความเป็นอยู่ สถาบันครอบครัว รวมทั้ง
ชุมชนมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
2. รูปแบบการใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตร จะใช้ในฤดูแล้งเป็นหลักและใช้เป็นแหล่งน้้าเสริม
ร่วมกับน้้าผิวดินในช่วงที่ขาดแคลนน้้าผิวดิน
3. กลุ่มเกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลรักษาระบบน้้าบาดาลและขยายกิจการหรือต่อยอดเพื่อกิจกรรม
อื่นๆ ในแปลงเกษตรเอง
4. ป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางเกษตรเนื่องจากภาวะความแห้งแล้ง สามารถแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร ให้มีน้าเพียงพอ เหมาะสมกับชนิดของพืชที่เพาะปลูก และท้าการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี โดยเปลี่ยนชนิดของพืชในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้น้าในแต่ละฤดู
5. ผลผลิตและความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรต่อไร่ เพิ่มสูงขึ้น
จากผลการศึกษาดังกล่าว กรมทรัพยากรน้้าบาดาล จึงมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าและภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพขึ้นมาใช้ร่วมกับน้้าผิว
ดินเพือ่ การเกษตรกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ในระยะเร่งด่วนนี้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม น้าขึ้นมาใช้ร่วมกับน้้าผิวดินเพื่อการท้าเกษตรกรรมให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้ต้นแบบ
ของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล
3. เป้าหมายผลผลิต
พื้นที่การเกษตร จ้านวน 31 แห่ง มีน้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และมีมาตรการการใช้น้าและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลที่ชัดเจน

4. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื้น ที่ช ลประทาน โดยเร่งให้มีการบริห ารจัดการน้้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภ าพ
ให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบ
น้้าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า และ
การผลิต ส่งเสริมการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้้าในระดับไร่นาและ
ชุมชนอย่างทั่วถึง
5. หน่วยงานด้าเนินการ
5.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ
ส้านักพัฒนาน้้าบาดาล
5.2 หน่วยงานด้าเนินการในพื้นที่
ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 1 - 12
6. พืนที่ด้าเนินการ
พื้นที่เกษตรกรรมจ้านวน 31 พื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ คือ
1. เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดแคลนน้้าในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. มีศักยภาพของน้้าบาดาลไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้เพื่อการเกษตร
3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็งและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยินยอมที่จะด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนด เกี่ยวกับมาตรการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลในพื้นที่
7. วิธีการด้าเนินงาน
ก้าหนดและแบ่งการด้าเนินงานโครงการออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 งานส้ารวจและศึกษาประเมินศักยภาพแหล่งน้าบาดาล ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลอุทกวิทยา การใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยา อุทก-ธรณีวิทยา สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการ
2) ส้ารวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสัณฐาน อุทก
ธรณีวิทยา และข้อมูลบ่อน้้าบาดาล พร้อมทั้งท้าการตรวจวัดระดับและคุณภาพน้้าบาดาล

3) ท้าการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ
4) แปลความหมายข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยาที่ได้จากการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อก้าหนดพื้นที่ที่มี
ศักยภาพน้้าบาดาลเบื้องต้น และก้าหนดต้าแหน่งเจาะบ่อน้้าบาดาล (บ่อผลิต) และต้าแหน่งบ่อสังเกตการณ์น้า
บาดาล
5) เจาะบ่อน้้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว จ้านวน 10 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อผลิต พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินหิน ทุกๆ ความลึก 1 เมตร และท้าการวิเคราะห์ชั้นดิน-หิน
6) เจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อจัดท้าเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่ครอบคลุมทุกชั้นน้้าในพื้นที่ จ้านวน 2 บ่อ
ก่อสร้างเป็นสถานีสังเกตการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้้า
7) ท้าการสูบทดสอบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้้าคงตัว และจัดเก็บข้อมูล
การคืนตัวของระดับน้้าภายหลังการหยุดสูบ เพื่อหาศักยภาพน้้าบาดาลในเชิงปริมาณ
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในระยะ 1 ปี
9) ประเมินสมดุลและประเมินศักยภาพแหล่งน้้าบาดาล
7.2 การศึกษาและก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลเกี่ยวกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม กระบวนงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบการ
บริหารจัดการการพัฒนาน้้าบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร รวมทั้งหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ของโครงการ เพื่อท้า
หน้าที่วิทยากรแก่กลุ่มเกษตรกรในการชี้แจง ฝึกอบรม จัดเวทีชุมชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. หน่วยงาน
ของรัฐ และกลุ่มเกษตรกร
2) จัดการอบรมสัมมนาโครงการฯ จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร และให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนด ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม การบริหารเงินกองทุน และอื่นๆ
ที่เป็นเป็นปัจจัยในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่เข็มแข็ง พร้อมทั้งดูการปฏิบัติงานจริงของตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่
เข้มแข็งและประสบความส้าเร็จในการรวมกลุ่ม
3) จัดการอบรมสัมมนาโครงการฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการดูแลบ้ารุงรักษาบ่อน้้าบาดาล
และระบบกระจายน้้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ติดตามประเมินผลกระบวนงานการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร และให้ค้าแนะน้าในการ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลส้าเร็จในการน้าไปปฏิบัติ พร้อมน้าไปขยายผล หรือให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ใหม่ๆ มาศึกษาดูงาน
4) ประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการจัดท้าโครงการฯ ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม

7.3 การออกแบบระบบและก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1) ด้าเนินการส้ารวจสภาพพื้นที่และจัดท้าแผนผังพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด
2) ประเมินความต้องการใช้น้าของพืช
3) ท้าการส้ารวจพื้นที่เพื่อก้าหนดต้าแหน่งวางหอถัง ก้าหนดแนววางท่อ ส้ารวจแนวสายไฟฟ้า
4) จัดท้ารังวัดระดับและระยะตามแนววางท่อ และจัดท้าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000
5) ออกแบบระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
6) ก่อสร้างระบบกระจายน้้าบาดาลเข้าสู่แปลงเกษตร
7.4 การจัดท้ารายงาน ในการด้าเนินงานโครงการฯ จัดท้ารายงานการด้าเนินงาน ดังนี้
1) รายงานการประเมินศักยภาพน้้าบาดาล
2) รายงานการออกแบบและก่อสร้างระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
3) รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมและรูปแบบการบริหารจัดการน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
4) รายงานการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ในการน้าน้้าบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตร
8. แผนการด้าเนินงาน
ล้าดับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ส้ารวจอุทกธรณีวิทยา / ฐานข้อมูล
2. ส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ / แผนที่ศักยภาพน้้าบาดาล

ระยะเวลาด้าเนินการ
ต.ค. 55 – ม.ค. 56
พ.ย. 55 – ก.พ. 56

3. เจาะบ่อน้้าบาดาลและบ่อสังเกตการณ์

พ.ย. – ธ.ค. 55

4. จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ในการเจาะ

พ.ย. – ธ.ค. 55

5. สูบทดสอบและเก็บตัวอย่างน้้าใต้ดิน

ธ.ค. 55 – ม.ค. 56

6. วิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล

ธ.ค. 55 – ม.ค. 56

7. ส้ารวจและจัดท้าแผนผังพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ออกแบบระบบ
น้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
8. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่้า
9. ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้้า ขนาด 30 ลบ.เมตร

ต.ค. – พ.ย. 55
ธ.ค. 55 – มี.ค. 56
ม.ค. – เม.ย. 56

10. ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้้า

ก.พ. – เม.ย. 56

11. ควบคุม / ตรวจรับงานจ้าง

ธ.ค. 55 – เม.ย. 56

12. ประชาสัมพันธ์โครงการ

ต.ค. – พ.ย. 55

13. จัดเวทีชุมชน

พ.ย. – ธ.ค. 55

14. ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้าบาดาล
ล้าดับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
15. ซ่อมแซม บ้ารุง รักษาครุภัณฑ์
16. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน / สนาม
17. ประชุม และสัมมนา
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ติดตามและประเมินผล
ติดตั้งสถานีสังเกตการณ์พร้อมเครื่องบันทึกอัติโนมัติ
จัดซื้อเครื่องสูบน้้าและอุปกรณ์
จัดซื้อท่อระบบกระจายน้้า และอุปกรณ์
ค่าด้าเนินการทางพัสดุ
จัดท้ารายงาน / เอกสารเผยแพร่

มิ.ย. – ก.ค. 56
ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ย. 55
พ.ย. 55
(ทุกปลายเดือน)
ต.ค. 55 – ก.ย. 56
พ.ย. 55 – ก.ย. 56
พ.ย. 55 – ม.ค. 56
พ.ย. 55 – ม.ค. 56
พ.ย. 55 – ก.พ. 56
พ.ย. 55 – ก.พ. 56
ส.ค. – ก.ย. 56

9. งบประมาณ (ถ้าเป็นงานต่อเนื่อง โปรดระบุวงเงินรายปี)
483,848,000.- บาท
10. ผลการด้าเนินงานที่ผา่ นมา
โครงการน้าร่องการศึกษาการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร จ้านวน 12 พืนที่ (งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
ล้าดับที่

พืนที่ด้าเนินการ

1. ม.2,5,6,7,8,10,11,13 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จ้านวน (ไร่)
1,000

2. ม.1,5,8 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

548

3. ม.7 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

521

4. ม.5,6,7,9 ต.บ้านโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น

550

5. ม.12,14 ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

676

6. ม.9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

300

7. ม.12 ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

545

8. ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

684

9. ม.4,14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
10. ม.7,15 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ล้าดับที่

พืนที่ด้าเนินการ

11. ม.6,7 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
12. ม.4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
รวมจ้านวนพืนที่เข้าร่วมโครงการทังสิน

256
500
จ้านวน (ไร่)
1,000
150
6,730

11. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
11.1 ความเสี่ยงด้านพื้นที่ด้าเนินการ
1) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับฟังและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบ
แนวคิด เหตุผลและความจ้าเป็นของโครงการ
2) มีการส้ารวจ/ศึกษาเบื้องต้นด้านศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
11.2 ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
กรมฯ ก้าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมเร่งรัดติดตามผลการด้าเนินงานโครงการเพื่อ
ติดตาม เร่งรัด รวบรวม/รายงานผล เสนอแนะผู้ริหาร
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 พื้นที่การเกษตรจ้านวน 31 พื้นที่ มีการพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกับน้้าผิว
ดิน ในเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม
12.2 แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน ท้าให้เศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น
12.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของรัฐในด้านแหล่งน้้า
13. ตัวชีวัดผลส้าเร็จของโครงการ (ทังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
13.1 พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้าใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
13.2 เกษตรกร บริหารจัดการระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
13.3 เกษตรกร มีผลผลิตต่อไร่และรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

