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คู่มือโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา จังหวัดนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนเิวศการเกษตร 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  - 
 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านการสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต กำหนดให้
มีการจัดแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพ่ิมเติมและพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ จัดหาน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนให้มี
พ้ืนที่รับประโยชน์ 14 ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน้ำและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ
และระบบส่งน้ำเดิม รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ 
 กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน 
มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีความต้องการใช้น้ำสูงถึงร้อยละ 75 ของความ
ต้องการใช้น้ำทั้งหมด  ภาคเกษตรจึงควรต้องมาตระหนักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด อย่างไรก็ตามการให้น้ำแก่พืชโดยทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการให้น้ำแบบไหลบ่า มีการสูญเสียน้ำ
ค่อนข้างสูง หรือแม้แต่ในบางพ้ืนที่ที่มีการให้น้ำแก่พืชด้วยระบบน้ำก็ตาม แต่ยังมีปัญหาในการใช้ไม่ถูกต้อง  
มีการสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้เกษตรกรมีความตระหนักการใช้น้ำอย่างรู้ คุณค่า 
และมีความรู้ในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
โครงการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง สามารถแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรได ้จึงควรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการในพ้ืนที ่หมู่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
          เกษตรกร 50 ราย  
 

5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
            การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ของจังหวัดนครพนม  งบประมาณ 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 5.1 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 12,500 ราย (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  5.1.1 หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร จำนวน 50 ราย 
 5.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา งบประมาณ  
26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน 
  5.2.1 ดำเนินการ จำนวน 2 ไร่  
 5.2.2 คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับระบบน้ำที่ติดตั้งในแปลงเรียนรู้ เช่น สระน้ำ 
ในไร่นา บ่อบาดาล แหล่งน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น    
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  5.2.3 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และพร้อมรับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรต้นแบบเพื่อใช้แปลงเรียนรู้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ได้  
   5.2.4 เน้นให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีการใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง   
  5.2.5 การจัดทำป้ายแปลง และติดตั้งอย่างมั่นคงในจุดที่ เหมาะสม โดยมีขนาดป้ายแปลง             
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร   

5.3 การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนด (ไม่มีงบประมาณ) 

5.4 การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

    5.4.1 การติดตามนิเทศงาน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
   5.4.2 การประเมินผล โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  

 

6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค
. 6

4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.ค
. 6

5 

ก.พ
. 6

5 

มี.ค
. 6

5 
เม.

ย. 
65

 

พ.
ค. 

65
 

มิ.ย
. 6

5 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร
เป้าหมาย  
        - หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับ
เกษตรกร 

            

2. การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ำในระดับไร่นา  

            

3. การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้             
4. การติดตามนิเทศ และประเมินผล 
    - รว่มประชุมกับคณะทำงานและติดตามนิเทศงาน 
 

            

7. งบประมาณรวมทั้งสิ้น  40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
         7.1 การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับ
เกษตรกร งบประมาณ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
         7.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา พ้ืนที่ 2 ไร่ งบประมาณ 
26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (อำเภอเบิกจ่าย) 
         7.3 ร่วมประชุมกับคณะทำงานและติดตามนิเทศงาน งบประมาณ 1,500 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถว้น)  (จังหวัดเบิกจ่าย)    
 
 
 



53 

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 
       1. เกษตรกรในพ้ืนที่ ศพก. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและแนวทางการ

ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการใหน้้ำแก่พืชเบื้องต้น จำนวน 50 ราย 
          2. เกิดแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรและชุมชน จำนวน 1 แปลง พ้ืนที่ 2 ไร่ 
 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
          1. เกษตรกร นำความรู้จากการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ไปปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตร
ของตนเองและชุมชน 
       2. เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา 
 

 8.3 ตัวช้ีวัด  
       - เชิงปริมาณ  
         จำนวนเกษตรกร 50 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
       - เชิงคุณภาพ    
  แปลงเรียนรู้ พ้ืนที่ 2 ไร่ มีการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- เกษตรกร มีการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพในระดับไร่นาได้ผลตอบแทนสูงขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ 

จากแปลงเรียนรู้ เพ่ือการผลิตในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน 
 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      นางพวงเพชร  รัตนบุรี  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
      โทร. 082 854 4012 
 
 

 
 


