แบบฟอรมที่.1

คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนา
1. ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ : เกษตรสรางมูลคา
ประเด็นยุทธศาสตรชาติยอย : เกษตรปลอดภัย
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : (3) การเกษตร แผนยอย : เกษตรปลอดภัย
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได อยางยั่งยืน ขอ 3 แนวทางการพั ฒ นาที่มีความสำคั ญสูงและสามารถผลั กดัน สูการ
ปฏิบัติ ขอ 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1
การพั ฒ นาภาคการเกษตร 1) เสริ ม สร างฐานการผลิ ต ภาคเกษตรให เข ม แข็ งและยั่ งยื น (1) พั ฒ นาและ
บำรุงรักษาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ำที่หาได และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อการเกษตร
4. แผนปฏิรูปประเทศ : ดานเศรษฐกิจ
5. กลยุทธหนวยงาน : พัฒ นาเกษตรกรและองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.1) พัฒนาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืนโดยพัฒ นาและบำรุงรักษาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชให
สอดคลองกับปริมาณน้ำที่หาไดโดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงเก็บน้ำ
แหลงน้ำในไรนา อางน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางใหกระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่ อนุรักษและฟนฟูพื้นที่
ตนน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อการเกษตร คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการ
เขาถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร สนับสนุนการเกษตรที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ปริมาณน้ำ และความ
ตองการของตลาดในพื้น ที่เรงฟ นฟู ปรับ ปรุงบำรุงดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ ฟนฟูพื้นที่ นาราง สงเสริมการ
เขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีอยางทั่วถึงและราคาเปนธรรม
7. นโยบายรัฐบาล ดานที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแขงขันของไทย
8. นโยบายเรงดวน ดานที่ 4 : การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
9. Flagship : เปนโครงการจำเปนเรงดวน
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2. หลักการและเหตุผล
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ดานการสรางความมั่นคงน้ำภาคการผลิต กำหนดให
มีการจัดแหลงน้ำเก็บกักน้ำเพิ่มเติมและพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 18 ลานไร จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนใหมี
พื้นที่รับประโยชน 14 ลานไร พัฒนาระบบผันน้ำและเชื่อมโยงแหลงน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ
และระบบสงน้ำเดิม รวมทั้งการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใชน้ำ
กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เชน ขาว ยางพารา ออยโรงงาน
มัน สำปะหลัง ปาลมน้ ำมัน และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน มีความตองการใชน้ำสูงถึงรอยละ 75 ของความ
ตองการใชน้ำทั้งหมด ภาคเกษตรจึงควรตองมาตระหนักการใชทรัพยากรน้ำอยางมีคุณคาและเกิดประโยชน
สูงสุด อยางไรก็ตามการใหน้ำแกพืชโดยทั่วไปของเกษตรกรสวนใหญเปนการใหน้ำแบบไหลบา มีการสูญเสียน้ำ
คอนขางสูง หรือแมแตในบางพื้นที่ที่มีการใหน้ำแกพืชดวยระบบน้ำก็ตาม แตยังมีปญหาในการใชไมถูกตอง มี
การสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเปนตองใหเกษตรกรมีความตระหนักการใชน้ำอยางรูคุณคา และ
มีความรูในการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ ำแกพืชที่ถูกตอง รวมทั้งเจาหนาที่ผูขับ เคลื่อน
โครงการจำเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการใหน้ำแกพืชที่ถูกตอง สามารถแนะนำถายทอดความรูแก
เกษตรกรได จึงควรดำเนินกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนา
3.วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนาแกเกษตรกร
4. เปาหมาย/สถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรเปาหมาย จำนวน 50 แหงๆ ละ 50 ราย รวม 2,500 ราย
5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน
5.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ จำนวน 70 ราย
5.2 การถายทอดความรูแกเจาหนาที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
5.2.1 หลักสูตรการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการและ
เกษตรกรผูจัดทำแปลงเรียนรู จำนวน 100 ราย (เจาหนาที่ 50 ราย เกษตรกร 50 ราย)
5.2.2 หลักสูตรการใชน้ำอยางรูคุณคาสำหรับเกษตรกร จำนวน 2,500 ราย
5.3 จัดทำแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนาในชุมชน เพื่อเปนตัวอยางและจุด
เรียนรูใหกับเกษตรกร และขยายผลสูพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 50 แหง (200 ไร)
5.4 การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
5.4.1 การติดตามนิเทศงาน โดยสวนกลาง และจังหวัดที่มีพื้นที่ดำเนินการ
5.4.2 การประเมินผล โดยสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ทั้ง 6 เขต)
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6. แผนปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ (70 ราย)
2. การถายทอดความรูแบบมีสวนรวมแกเจาหนาที่
และเกษตรกรเปาหมาย
- หลักสูตรการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผูจัดทำ
แปลงเรียนรู จำนวน 100 ราย (เจาหนาที่ 50 ราย
เกษตรกร 50 ราย)
- หลักสูตรการใชน้ำอยางรูคุณคาสำหรับเกษตรกร
3. การจัดทำแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ำในระดับไรนา 50 แหง
4. การติดตามนิเทศ และประเมินผล
- การติดตามนิเทศงาน
- การประเมินผล

เม.ย. 64

ป 2563

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ป 2564

8. งบประมาณ
จำนวน 4,835,000บาท (สี่ลานแปดแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจาย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม
การเกษตร

ป 2564
เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

70 คน

700,000

สวนกลาง

- หลักสูตรการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผูจัดทำแปลงเรียนรู

100 คน

450,000

สวนกลาง

- หลักสูตรการใชน้ำอยางรูคุณคาสำหรับเกษตรกร

50 แหง

625,000

จังหวัด

3. การจัดทำแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนา 50 แหง
(50 แหง x 4 ไร x 14,000 บาท)

2,800,000

จังหวัด

4. การติดตามนิเทศ และการประเมินผล
- การติดตามนิเทศงาน

259,000

2 การถายทอดความรูแบบมีสวนรวมแกเจาหนาที่และเกษตรกร

3 หนวยงาน

- การประเมินผล
รวม

50 จังหวัด
6 ครั้ง

100,000
(59,000)

สวนกลาง/จังหวัด
(จังหวัด)
(สวนกลาง)

6 เขต

100,000

สสก (เขต)

4,835,000

9. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
- เกษตรกรในพื้ น ที  ศพก. ไดรั บ การถายทอดความรูดานการใชน้ำอยางรูคุณ คาการใช น้ำอยางมี
ประสิทธิภาพและการใชน้ำอยางมีสวนรวมในระดับไรนา
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- เกิ ดแปลงเรีย นรูการเพิ่มประสิทธิภ าพการใชน้ ำในระดับ ไรน า เป นตัวอยางและจุ ดเรียนรูให กับ
เกษตรกรและชุมชน
ผลลัพธ (outcome)
- เกษตรกร นำความรูจากการเขารับการอบรมถายทอดความรู ไปปรับใชในการบริหารจัดการน้ำได
อยางมีประสิทธิภาพในระดับไรนา
- เกิดการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนา
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จำนวนแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับไรนา (เกษตรกรที่ทำแปลงจะตองผาน
การอบรมหลักสูตรสำหรับเกษตรกร)
เชิงคุณภาพ
แปลงเรียนรูมกี ารใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- เกษตรกร มีการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพในระดับไรนาไดผลตอบแทนสูงขึ้น สามารถใชประโยชน
จากแปลงเรียนรู เพื่อการผลิตในไรนาของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน
11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
นายเอกราช บุญลอมรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท 080 192 6916/ โทรสาร 0 2940 6059 E - mail : agrodev30@hotmail.com
-----------------------------------------------------------
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