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โครงการจดัหาแหลง่น ้าใหแ้ก่โครงการสง่เสรมิกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด้าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 
 
เรื่องเดิม  
 เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด าริ ให้ติดตามและตรวจสอบเรื่องประชาชนชาวบ่อ 
อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือขุดสระเก็บน ้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์  
ว่าสามารถใช้แหล่งน ้าดังกล่าวได้ในปัจจุบันหรือไม่ 
 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พ่ึงบารมี ต าบลสร้างค้อ อ าเภอ 
ภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด าริ ให้กรมชลประทาน ส้านักงาน กปร. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาตรวจสอบสถานะและพิจารณาจัดหาน ้าให้แก่โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด้าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื นที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาขาด
แคลนน ้าในฤดูแล้ง 
 
สาระส้าคัญของโครงการ  
 จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าราษฎรที่ได้รับการขุดสระจากสหกรณ์
การเกษตรอ าเภอกุสุมาลย์ จ านวน ๓๙ ราย มีสภาพสระเก็บน้ า และการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
พบว่ามีราษฎร จ านวน ๘ ราย ท่ีมีความต้องการจะปรับปรุงสระเก็บน้ า เนื่องจากสระเก็บน้ ามีสภาพตื้นเขิน 
เก็บน้ าได้น้อย ซึ่ง กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2563  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
  1 กิจกรรมงานดินสระเก็บน้ า จ านวน 8 แห่ง  เกษตรกร จ านวน 8 ราย 
     2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารประกอบ   (อาคารท่อรับน้ า จ านวน 8 แห่ง) 
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ส านักงาน กปร. พร้อมดว้ย หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ ผูแ้ทนอ าเภอกุสุมาลย์ ผูแ้ทนกรมพัฒนาทีด่ิน 

ผู้แทนกรมชลระทาน และราษฎรที่เกี่ยวข้อง รว่มประชมุหารอืแนวทางการแก้ไขปญัหา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
  1. ท าให้ราษฎร ต าบลโพธิไพศาล ต าบลกุสุมาลย์ และต าบลนาโพธิ์  อ าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร จ านวน 8 ครัวเรือน  41 คน มีแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับสนับสนุนพื้นที่ท าการเกษตรในช่วง
ฤดูฝน 100 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 50 ไร่  
  2. ท าให้ราษฎรมีแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่ อง และมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 
 

แหล่งน้ าเพื่อการประมงเพื่อบริโภคภายในครวัเรือน แหล่งน้ าสนับนุนการเพาะปลูก  
เช่น พรกิ ผักสวนครวั 
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แหล่งน้ าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงววั เลี้ยงไก ่ เป็นแหลง่น้ าส ารองประจ าไร่นา 

 
ความคิดเห็นของราษฎร 
 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพร้อมรับฟังข้อคดิเหน็จากราษฎร ต าบลนาโพธิ์ และต าบลโพธิไพศาล อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พบว่าราษฎรที่เข้าร่วมโครงการขุดสระเก็บน้ าตามแนวสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๒ รุ่น ได้แก่รุ่นที่ ๑ ด าเนินการในปี 
๒๕๓๕ – ๒๕๖๓ และ รุ่นที่ ๒ ด าเนินการในปี ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และด าเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จ ากัด  
 เบื้องต้นพบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขุดสระเก็บน้ า จ านวน ๓๙ ราย โดยสระเก็บน้ าส่วนใหญ่มี
สภาพตื้นเขิน แต่ยังเก็บน้ าและได้ใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีเกษตรกรจ านวน 8 ราย ที่มีความต้องการ
จะปรับปรุงสระเก็บน้ า เนื่องจากสระเก็บน้ ามีสภาพตื้นเขิน เก็บน้ าได้น้อย 
 
ความคิดเห็นของหน่วยงานร่วมด้าเนินงาน 
 กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมด าเนินการเข้าส ารวจ และให้ความช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล  
นาโพธิ์ และต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยปีงบประมาณ 2562 ได้สนับสนุนการ
ขุดสระเก็บน้ าตามหลักเกณฑ์ของ กรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จ านวน 80 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการขุดสระเก็บน้ ากับกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ข้อตกลง ดังต่อไปนี้ 
  1. เกษตรกรมีพ้ืนที่ และมีความพร้อม ต้องการขุดสระเก็บน้ า 
  2. เกษตรกรมีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ และ
สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขุดสระเก็บน้ า บ่อละ 2,500 บาท 
  3. พ้ืนที่ขุดสระเก็บน้ าจะต้องเป็นพื้นที่ท าการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของมีเอกสารสิทธิ์ 
และมีหนังสือยินยอมให้เข้าด าเนินการขุดสระเก็บน้ า 
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  4. พ้ืนที่ด าเนินการอยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ าได้ถึงตลอดปี 
  5. พ้ืนที่ด าเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 X 40 ตารางเมตร โดยจะใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง
สระอย่างน้อย 20 X 30 X 2.1 เมตร เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก และเกลี่ยดิน
ตกแต่งคันบ่อได้อย่างเรียบร้อย 
 
 
  


