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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ค  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ง รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 การประเมินผล กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายของการประเมินผลในเขตโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 11 หมู่บ้าน 
 

 การศึกษาครั้งน้ีใช้เทคนิคการวิจัยผสานวิธี (Mixed – method design) เป็นการวิจัย  
เชิงผสมระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  กับเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
โดยในการวิจัยครั้งน้ีมีกระบวนการในการดําเนินงาน ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ประชากรในการวิจัย ประกอบไปด้วย  ประชาชนท่ัวไป ผู้นําท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้านภายในเขตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้เครื่องมือ 4 แบบ ประกอบด้วย แบบสังเกตสภาพท่ัวไป 
แบบสอบถามประชาชน แบบสัมภาษณ์ผู้นําท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   

การวิเคราะห์ข้อมูล : ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS แปลผลข้อมูลโดยใช้แผนภูมิประกอบการพรรณา
ข้อมูล พร้อมภาพประกอบ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) ผลการประเมินโครงการโดยสรุปมีดังนี้ 
 
 แนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน                   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 การดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถสรุป
ข้อมูลการเสด็จพระราชดําเนิน และแนวพระราชดําริในการพัฒนาพ้ืนที่ของพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ดังนี้ 

 
ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ

1 16 กมุภาพันธ์
 พ.ศ. 2520  

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์  
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรจากตําบลออนใต้
เดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายแผนผังเพ่ือขอพระราชทานสร้างอ่าง
เก็บนํ้าในบริเวณลําน้ําแม่ผาแหน เพ่ือส่งนํ้าให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลออน
ใต้ ให้สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทอดพระเนตรสถานที่ดังกล่าวและมีพระราชกระแสรับสั่งแก่พ่อหลวง  
อุดทา อินตายง อดีตผู้ใหญ่บ้านตําบลออนใต้  ผู้ขอพระราชทานพร้อม
ราษฎรผู้ขอพระราชทาน 3 ประการ สรุปได้ความว่า 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ง
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จ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ
1. เงินมีน้อย เมื่อสร้างอ่างเก็บนํ้าให้แล้ว คู คลองส่งน้ําให้ช่วยกันทําเอง 
2. เมื่อสร้างให้แล้วอย่าแย่งกันใช้น้ํา 
3. ที่ดินข้างเคียง อย่าแย่งกันถือครอง 

(กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
2 2 กุมภาพัน ธ์ 

พ.ศ. 2523 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ได้มีพระราชกระแสรับสั่งเก่ียวกับการจัดหานํ้าให้กับโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพงและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยให้สํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน ตามที่
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกราบบังคมทูลเสนอผลการสํารวจ เพ่ือส่งนํ้า
ให้แก่พ้ืนที่การเกษตรบ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ที่ระบบ
ส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําชลประทานแม่เลาส่งมาไม่ถึง ซึ่งสํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทได้ดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายน 2524 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2525 

3 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2530 

     ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของบริเวณสถานที่ที่จะสร้างอ่างเก็บนํ้า  
ห้วยลานและมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
(รพช.) พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ให้สามารถเก็บนํ้า
ไว้ได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งนํ้าไปให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกของ 
บ้านปงหมู่ที่ 8 บ้านป่าห้าหมู่ที่ 9 บ้านป่าตึงหมู่ที่ 7 บ้านริมออนหมู่ที่ 5 
บ้านป่าแงะหมู่ที่ 4 บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 ตําบลออนใต้ และบางส่วนของ
พ้ืนที่ตําบลแช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้เป็นพ้ืนที่กันดารแห้งแล้ง และเป็น
พ้ืนที่ที่ โครงการชลประทานแม่กวงไม่สามารถส่งนํ้ามาถึงได้ โดยให้
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน
เป็นการเร่งด่วนและให้เสร็จทันเก็บนํ้าในฤดูฝนที่จะมาถึง 

4 5  มี น า ค ม 
พ.ศ. 2530 

     “โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน  มีความเหมาะสมมาก ที่จะดําเนินการ
ทั้งในด้านการจัดหานํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกและในการจัดต้ังสถานีป่าไม้
และสถานีประมงขนาดย่อมในพ้ืนที่นี้  โดยสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจะ
ดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ซึ่งราษฎรหลายหมู่บ้านของตําบล  
ออนใต้จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง  นอกจากนี้ สํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทจะสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร อีก 
2 แห่ง เพ่ือใช้ในภารกิจของสถานีป่าไม้และสถานีประมง ซึ่งกรมป่าไม้และ
กรมประมงจะได้พิจารณาจัดต้ังข้ึน  ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้หารือและกําหนดแผนงาน ให้สอดคล้องเก้ือกูลกันต่อไป ในเร่ืองป่าไม้
และประมงน้ัน ขอให้นําผลการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

จ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ฉ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในเร่ืองของป่าไม้และการประมง และมี
วัตถุประสงค์ที่จะขยายผลของการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้เป็น
ประโยชน์แก่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งโครงการที่อ่างเก็บนํ้าห้วยลานน้ี อาจจะ
รับผลการทดลองท่ีเหมาะสมแล้วมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป” 

5 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2532 

     “โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลานซึ่งทางสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรใน
บริเวณน้ีเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะส่งนํ้าช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้
หลายหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอีก 2 อ่าง ที่จะส่งนํ้า
สนับสนุนด้านป่าไม้และการประมงในบริเวณพ้ืนที่นี้” 

6 2 2  มี น า ค ม 
พ.ศ. 2534 

     “ตามแผนการท่ีทํา 2 อ่างข้างบน คือ อ่างเก็บนํ้าดอยโตนและอ่างเก็บ
น้ําห้วยป่าไร่ก็ได้ผล เริ่มแรกทํา 2 อ่างน้ี อาจจะคิดว่าทําไม เมื่อมีอ่าง  
ห้วยลานแล้วจึงทํา แต่อ่างน้ีคุ้มค่า คือดักตะกอนและด้านบนนี้ก็ได้ทํากิน 
ทําการเพาะปลูก ป่าไม้และประมง คือเขาได้ใช้และใช้จริง ๆ ไม่ใช่ของเล่น
ที่ว่าได้ใช้ เพราะว่าที่นี่เป็นลุ่มนํ้าที่ใหญ่ลุ่มนํ้าน้ีชอบใจมาก เพราะว่าเป็น  
ลุ่มน้ําตัวอย่างของการพัฒนาป่าไม้ และการประมง และการเกษตรเป็น
ศูนย์ที่พัฒนาได้คุ้มค่า คือเป็นตัวอย่างสําหรับลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ เป็นตัวอย่าง
สําหรับนักวิชาการได้มาศึกษาได้” 

 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานภายใต้
คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีคําสั่งแต่งต้ัง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยกําหนดให้ เร่งรัดพัฒนาชนบท
จังหวัดเชียงใหม่ ทําหน้าที่ เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้                     
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เป็นรองประธานคณะทํางาน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสํานักงาน กปร. นายอําเภอสันกําแพง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นคณะทํางาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม่เป็น
คณะทํางานและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณในการดําเนินงาน
พัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 2. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการในแต่ละสาขา ประจําปีงบประมาณ  
 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ และติดตามผล ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ช รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 โดยระบบการดําเนินงานดังกล่าว มี เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ผู้อํานวยการโครงการ ฯ มีหน้าที่ ควบคุม กํากับดูแล ประสานการดําเนินงาน ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี แต่งต้ังบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด                   
อันเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ        
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานก่อนที่จะมีการแต่งต้ังคณะทํางาน
โครงการ ฯ  มาต้ังแต่ พ.ศ. 2530 และมีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งระบบ
การดําเนินงานแต่ละหน่วยงานได้รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและดําเนินการ
บูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ร่วมกัน จนถึงปี พ.ศ. 2545 ที่มีการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมของ
ประเทศ ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ทําให้ภารกิจของกรมเร่งรัดพัฒนา
ชนบท ด้านโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ถูกถ่ายโอนให้กรมทรัพยากรนํ้า โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้า                  
ภาค 1 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 
 
 ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

      ผลการดําเนินงานของกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริดําเนินการต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีนั้น จากผลการดําเนินงานแสดงให้เห็น
ว่า เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานฯ แล้ว การฟ้ืนฟูป่าไม้ได้ส่งผลเป็นอย่างดี จากเดิมที่พ้ืนที่บริเวณน้ี
เป็นผืนป่าเต็งรังที่มีสภาพเสื่อมโทรม ที่ทํากินของราษฎรในพ้ืนที่มีสภาพแห้งแล้ง แต่หลังจากที่ราษฎร
จํานวน 70 ราย ได้ถวายคืนพ้ืนที่เพื่อสร้างอ่างเก็บนํ้าให้แก่กรมป่าไม้ เน้ือที่ประมาณ 800 ไร่ ได้มีการ
ฟ้ืนฟูปลูกป่า จนถึงปัจจุบันมีการปลูกป่าทั่วไป จํานวน 6,013 ไร่ ปลูกป่าหวาย จํานวน 1,050 ไร่ มี
การก่อสร้างฝายดักตะกอน จํานวน 7 แห่ง และสร้างฝายชะลอน้ําอีกเป็นจํานวนมาก สภาพป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพดินมีความชุ่มช้ืน การไหลของนํ้าสม่ําเสมอ มีระบบ
นิเวศป่าไม้ที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ป่าสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ป่ากับคนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างย่ังยืน ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูล เช่น การเก็บหาอาหารจากป่า อาทิ 
เห็ดชนิดต่าง ๆ หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง ฯลฯ การเก็บหวายเพ่ือประกอบอาชีพจักสาน เป็นต้น 

ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระราชดําริ
ให้กรมประมงดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน เพ่ือขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎร 
โดยจัดต้ังในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเล้ียงปลาเป็นอาชีพ 
และมีพระราชกระแสรับสั่งด้านการจัดหานํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และจัดต้ังสถานีป่าไม้และสถานี
ประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนงานให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน ในเรื่อง
ของป่าไม้และประมงให้นําผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดําเนินการ
ทดลองและขยายผลให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินงาน คือ การ
บริหารการประมงในอ่างเก็บน้ําห้วยลานเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากแหล่งน้ําและถูกหลักการอนุรักษ์
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ซ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายราษฎรและปล่อยในอ่างเก็บนํ้า ส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาเพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และฝึกอบรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก คือ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส่วนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 

การพัฒนาด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําจํานวน 3 อ่าง ในพ้ืนท่ีบริเวณโครงการฯ  
เพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ใช้นอกฤดูฝน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้มีพระราชดําริให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการปล่อยพันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าและขยายพันธ์ุปลา
เพ่ือแจกจ่ายให้ราษฎรโดยให้จัดต้ังสถานีประมงขึ้น และกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ําจืดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนั้นการทํางานของส่วนงานประมงจะดําเนินการ
ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม่) โดยส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
มาประจําที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จากพระราชดําริที่ เกี่ยวเน่ืองกับงานด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานที่สําคัญคือ (1) จัดการบริหารการ
ประมงแหล่งน้ําต่าง ๆ เพ่ือให้ราษฎรในบริเวณน้ันได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้อย่างเต็มที่และถูก
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา (2) เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายให้ราษฎรเลี้ยงและ
ปล่อยลงในแหล่งน้ําต่าง ๆ (3) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้ราษฎรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น (4) อบรมให้ราษฎรรู้จักเทคนิคการเลี้ยงปลา ตลอดจนการบริหารการประมงในแหล่ง
น้ํา (5) ขยายผลการดําเนินงานที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป โดยมี
เป้าหมายการดําเนินงาน คือ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจํานวน 1,000,000 ตัว แบ่งเป็นปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําลงใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 500,000 ตัว และแจกพันธ์ุสัตว์น้ําแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 
500,000 ตัว การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จํานวน 250 ราย การเพ่ิมผลผลิต
การประมงในแหล่งนํ้า จํานวน  3 แห่ง งานประมงโรงเรียน  จํานวน  3 แห่ง การฝึกอบรม
คณะกรรมการแหล่งน้ํา คณะกรรมการครูและนักเรียน จํานวน 60 ราย รวมถึงการติดตามและแนะนํา
ส่งเสริมเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง  

การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
เกิดผลสําเร็จในปี พ.ศ. 2559 คือ งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ จํานวนกว่า 1,000,000 ตัว เพ่ือ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําและแจกจ่ายเกษตรกรและหน่วยงานราชการ พันธ์ุปลาที่ผลิต อาทิ ปลานิล ปลา
ยี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาบ้า ปลาไน ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย และปลาสวาย จากงาน
ผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าจืดชนิดต่าง ๆ ส่งผลต่อการดําเนินงานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําจืดลงในแหล่งนํ้าสาธารณะ
และแจกจ่ายราษฎรภายในพ้ืนที่โครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
น้ํ าจืด งานเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํ า งานโครงการประมงโรงเรียน  งานฝึกอบรม
คณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการแหล่งนํ้าและเกษตรกร และงานติดตามผลการดําเนินงาน 
ดังจะกล่าวในส่วนของความสําเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ซ
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ฌ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการด้านการพัฒนาที่ดิน จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่พ้ืนที่บริเวณโดยรอบผืนป่าจะมีสภาพ
เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณเสื่อมโทรม โดยในช่วงฤดูแล้งต้นไม้จะผลัดใบ ซึ่งทางวิชาการเรียกว่า 
“การคืนธาตุอาหารให้แก่พ้ืนดิน” จากการศึกษาพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มีใบไม้ร่วงมากที่สุด 
ประมาณ 600-700 กิโลกรัม/ไร่/ปี ถ้าใบไม้เหล่านี้ไม่ถูกไฟไหม้ก็จะผุสลายกลายเป็นหน้าดินและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่ป่า ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีธาตุอาหารในดินเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2526 ที่มีธาตุ
อาหารในดินไม่เกินร้อยละ 1 ของนํ้าหนักดิน  หลังจากการพัฒนา พบว่าปัจจุบันมีธาตุอาหารในดิน
เพ่ิมเป็นร้อยละ 3-4 ของน้ําหนักดิน ผลจากการร่วงหล่นทับถมผุสลายของใบไม้ทําให้พ้ืนดินมีหน้าดิน
หนาขึ้น มีธาตุอาหารในดินสูงขึ้น สามารถใช้พ้ืนที่ทําประโยชน์ทางการเกษตรได้ 

โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา  สภาพแหล่งน้ําและการพัฒนาแหล่งน้ําก่อนปี พ.ศ. 2526 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ในเขตลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งลําห้วยฮ่องไคร้เป็นลําน้ําสาขาฝั่งขวาของลุ่มน้ําแม่กวง มีต้น
กําเนิดจากแนวสันเขาสูงทางทิศตะวันออกเขตตําบลป่าเมี่ยงของอําเภอดอยสะเก็ดไหลลงมาทางทิศใต้
ผ่านบ้านปางเรียบเรือ บ้านตลาดขี้เหล็ก บ้านแม่ฮ่องไคร้ ไหลบรรจบกับลําห้วยแม่โป่งที่บ้านท่ามะกุ่ม 
แล้วไหลผ่านบ้านป่าไผ่ บ้านแม่โป่ง และบ้านแม่ฮ้อยเงิน ไปบรรจบกับนํ้าแม่จ้องที่บ้านแม่จ้องเหนือใน
เขตอําเภอดอยสะเก็ด แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกผ่านบ้านแม่ก๊ะใต้ บ้านแม่คือ บ้านแม่ท้องป่อง 
บรรจบกับน้ําแม่ปูคาที่บ้านแม่ปูคาเหนือในเขตอําเภอสันกําแพง แล้วไหลผ่านอําเภอสันกําแพง                    
ไปลงลํานํ้ากวงไหลลงสู่แม่น้ําปิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ลําห้วยฮ่องไคร้ช่วงบริเวณที่ไหลผ่าน
บ้านปางเรียบเรือ ซึ่งเป็นจุดที่ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฮ่องไคร้ 7 (ปางเรียบเรือ) มีความยาวลําน้ํา
ประมาณ 6.50 กิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มน้ําประมาณ 13.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,500 ไร่      
ลําห้วยมีขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ท้องลํานํ้ามีตะกอนทราย 

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้มีการจัดการพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ เช่น การปลูกเสริมป่า การควบคุม
และป้องกันไฟป่า และก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam) กระจายไปทั่วพ้ืนที่ สร้างความชุ่มช้ืน 

ให้กับป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ทําให้ความช้ืนสัมพัทธ์
ในพ้ืนที่สูงขึ้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม รวมทั้ง
อัตราการระเหยและการคายน้ําลดลงเช่นเดียวกัน    
มีผลให้ความต้องการผันน้ําจากลุ่มน้ําห้วยแม่ลาย
ลดลงตามลําดับ 

โครงการด้านการพัฒนาป่าไม้ จะเห็นได้ว่า
พืชพรรณไม้ในป่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น                  
จากเดิมที่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังเสื่อมโทรม แต่ปัจจุบัน

ได้ฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาขึ้น กล่าวคือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีความชุ่มช้ืน และคุณภาพของ
ป่าเปียกหรือที่เรียกว่า Wet fire Break สูงข้ึน ซึ่งแต่เดิมราวปี พ.ศ. 2526 เกิดไฟป่าในพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
เป็นประจํา พ้ืนที่ป่าเสียหายปีละประมาณ 200 ไร่  แต่เมื่อระบบการกระจายความช้ืนเริ่มมีมากขึ้นใน
บริเวณผืนป่า พบว่า ในระยะ 10 ปีภายหลังการพัฒนาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีไฟป่าเกิดข้ึนภายใน
พ้ืนที่ศูนย์ฯ อีก อีกทั้งยังมีความหลากหลายของพรรณพืชที่เป็นอาหารธรรมชาติ ซึ่งชุมชนได้ใช้
ประโยชน์เพ่ือการเลี้ยงชีพและขายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน นอกจากน้ีชุมชนยังสามารถดํารงชีวิต

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ฌ  
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ญ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร  ทั้งนี้การ
ที่จะสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีมีคุณค่า จะต้องมีการปลูกสร้างจิตสํานึกในการทําหน้าที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ต้นนํ้าด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือเป็น
แนวทางให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นสนอง
พระราชดําริ 

การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้ที่ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและถือว่าเป็น
ตัวอย่างที่ดีของการจัดการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นั้น เกิดจากการดําเนินการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธารโดยใช้ฝายต้นน้ําลําธารเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาพ้ืนที่ ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพ จากสภาพพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมในอดีตจนมีสภาพที่สมบูรณ์ 
พ้ืนดินมีศักยภาพท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมได้
อย่างยั่งยืน และชุมชนรอบพ้ืนที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นน้ํา
ลําธาร ทําให้ผืนป่าต้นน้ําลําธารเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารท่ีอุดม
สมบูรณ์ สามารถผลิตนํ้าไปใช้ในส่วนพ้ืนที่ด้านล่างได้ ซึ่งคือบท
พิสูจน์รูปแบบแห่งความสําเร็จเพ่ือการเรียนรู้และนําไปสู่การ
ปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารที่ยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้  ศู น ย์ ศึ กษ าการพัฒ นาห้ วย ฮ่อ งไค ร้          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการดําเนินงาน
ในส่วนของสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนและดําเนินการในลักษณะเตรียม
องค์กรของชาวบ้าน เพ่ือรองรับงานบริการผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้แก่ 
(1) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ (2) การจัดต้ังและส่งเสริม
สหกรณ์ในหมู่บ้านเพื่อดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก และ (3) การรวมกลุ่มแม่บ้าน
รอบบริเวณศูนย์เพ่ือให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการร่วมแก้ไขปัญหาในรูปแบบของ
ระบบสหกรณ์ 

ภายหลังจากการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ แม้ว่าสัดส่วนการพบเห็นพรรณไม้
ในชุมชนจะมีสัดส่วนที่น้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลทําให้การขยายตัว
ของเมืองเชียงใหม่เพ่ิมสูงขึ้น แต่ทั้งน้ีประชาชนยังสามารถ
พบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้บ้าง เช่น ตองตึง ประดู่ สัก 
จามจุรี ตะเคียน เช่นเดียวกับไม้ยืนต้นขนาดเล็ก โดยส่วน
ใหญ่จะพบได้บ้างในพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรในชุมชน  
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ญ



 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ส่วนการพบเห็นกล้วยไม้และหวายในชุมชนภายหลังมีโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ชุมชนสามารถพบกล้วยไม้และหวาย ทั้งกล้วยไม้
ป่า หวายป่า เช่น กล้วยไม้เอ้ืองผึ้ง เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ้าง
บางคร้ัง ในขณะที่การพบมอส/เฟิร์น เช่น ผักกูด เฟิร์นป่า รวมถึงเห็ด
ชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดหูหนู และเห็ดเผาะ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงกว่าการพบพันธ์ุพืชชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารชุมชนจากผืนป่า
ได้เป็นอย่างดี  

ในขณะที่  การพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ในชุมชนก่อนมี
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น หมี เสือ 
กระทิง กวาง เก้ง เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าขนาดเล็กสามารถพบเห็นลิง หมาป่า หมูป่า กระรอก กระต่าย 
เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ปีก/นกป่า เช่น ไก่ป่า นกเอ้ียง นกเขา เป็นต้น และสัตว์เลื้อยคลาน, ครึ่งบกคร่ึงน้ํา 
เช่น งู กบ โดยส่วนใหญ่จะพบบ้างบางครั้ง ซึ่งภายหลังจากการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ 
แม้ว่าสัดส่วนของการพบสัตว์ป่าจะลดลง แต่จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า สัตว์บางชนิดเร่ิมกลับมามีให้
พบเห็นได้มากขึ้น เช่น นกยูง จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าใกล้เมืองที่
ยังคงพบเห็นพืชพันธ์ุไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนท่ีแห่งนี้ 

สําหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการฯ ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ 
พบว่าสถานการณ์ไฟป่าเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี และ
เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ พบว่าสถานการณ์ไฟป่าลดลง อาจมีให้
พบเห็นบ้าง หรือไฟป่ายังคงเกิดขึ้นบ้างเป็นบางปี ซึ่งเร่ิมสะท้อนภาพการพบเห็นไฟป่าที่ลดน้อยลงเป็น
อย่างมาก ซึ่งจากการสํารวจการพบเห็นการเกิดไฟป่าในรอบ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556 - 2560) พบว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้พบการเกิดไฟป่า 1-5 ครั้ง  
 

ผลสําเร็จด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

  จากการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่สามารถพิจารณาได้จากรายได้เฉลี่ย
จากการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนที่เป็นผลผลิตจากผืนป่าภายในพื้นที่
โครงการฯ รวมถึงการพัฒนาด้านการประมง และด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ทั้งน้ีจาก
รายงานข้อมูลทางสถิติ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ชาวบ้านในเขตตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนระดับตําบล พ.ศ. 2559 มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 78,900 บาท/ปี 
พ.ศ. 2560 มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 99,452.60 บาท/ปี และ พ.ศ. 2561 มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 117,629.13 บาท/ปี 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้บุคคลเฉลี่ยในทุกปี ทั้งน้ีจากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา
พบว่า แหล่งที่มาของรายได้ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีแหล่งที่มา
ของรายได้ คือ การรับจ้างนอกชุมชนและการเกษตรกรรมหรือการประมง 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ฏ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 1. ด้านการเกษตรกรรม 
  จากการสํารวจข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนการดําเนินโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน     
ส่วนใหญ่เกือบกึ่งหนึ่งของราษฎรท้ังหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ การรับจ้างทั่วไป 
และน้อยที่สุดคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยการทําเกษตรกรรมจะมีทั้งการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว 
อ้อย ข้าวโพด ยาสูบ และการปลูกพืชสวน ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ผักสวนครัว การเกษตรกรรมส่วนใหญ่
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนถึงร้อยละ 83 ซึ่งภายหลังจากการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน        
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพการทําเกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไปในสัดส่วนที่เท่ากันและไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดยการทํา
การเกษตรจะมีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ และมีการปลูกพืชสวน ได้แก่ ผักกาด พริก           
ผักสวนครัว ลําไย แต่สัดส่วนของวัตถุประสงค์สําหรับการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพสําหรับการบริโภคใน
ครัวเรือนและเพ่ือขายใกล้เคียงกัน 

  จากเดิมพ้ืนดินมีความแห้งแล้ง การทํานาของราษฎรได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อ
ไร่ บางปีก็ได้ทําบางปีก็ไม่ได้ทําเนื่องจากขาดนํ้า อ่างเก็บน้ําห้วยลานสามารถส่งนํ้าเพ่ือการเกษตรให้
ราษฎรในพ้ืนที่ จํานวน 3,000 ไร่ ปัจจุบันผลผลิตจากการทํานาของเกษตรกรได้ผลผลิตประมาณ  
800 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถทํานาได้ถึง 2 ครั้งต่อปี นอกจากน้ียังได้ใช้น้ําในการทําสวน 
ทําไร่ อุปโภค บริโภค รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวด้วย 

 
2. ด้านการประกอบอาชีพอ่ืนที่เป็นผลผลิตจากผืนป่าภายในพื้นที่โครงการฯ  
ราษฎรในพ้ืนที่มีอาชีพจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้อย่างเก้ือกูล มีการเก็บหาของป่า เช่น 

เห็ดชนิดต่าง ๆ หน่อไม้ ผักหวาน หวาย ของป่าอ่ืน ๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการบริโภค ซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและปลอดสารพิษ หากมีปริมาณมากเกินความต้องการก็สามารถนําไปขายสร้างรายได้ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการประกอบอาชีพเสริมจากการจักสานหวาย การสานใบลาน
ฯลฯ ซึ่งชุมชนรอบพ้ืนที่อ่างเก็บน้ําห้วยลานได้ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง    
ตามวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวบ้าน 

 
 3. ด้านการประมง 
 การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ยังผลความสําเร็จในปัจจุบัน จากภารกิจหลักสําคัญคือ งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ จํานวนกว่า 
1,000,000 ตัว เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ําและแจกจ่ายเกษตรกรและหน่วยงานราชการ รวมถึงงานปล่อย
พันธ์ุสัตว์น้ําจืดลงในแหล่งน้ําสาธารณะและแจกจ่ายให้แก่ราษฎรภายในพ้ืนที่โครงการฯ นอกจากน้ี  
ยังมีการดําเนินงานด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด งานเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา งาน
โครงการประมงโรงเรียน งานฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการแหล่งน้ําและ
เกษตรกร และงานติดตามผลการดําเนินงาน  

 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ฎ



 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ฐ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 4. ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากป่าแล้ว จากสภาพป่าในปัจจุบันที่มี

ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงเริ่มมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการผสมผสานวิถีชุมชนที่
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
กิจกรรมคือ หมู่บ้านโฮมสเตย์ การป่ันจักรยาน การเก็บผักปลอดสารพิษ การเรียนรู้การทอผ้า การทํา
สบู่ การทําปุ๋ยชีวภาพ การจักสานหวายและใบลาน เป็นต้น 

 ชุมชนบ้านปงห้วยลานเป็นหนึ่งในชุมชนที่หลุดพ้นความทุกข์ยากจากปัญหาความ          
ไม่สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งหลังจากได้เสด็จฯ ทรงเย่ียมราษฎรในพื้นที่ ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ดําเนินการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่บ้านปงโดยก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานท่ีปัจจุบันกลายเป็นแหล่งนํ้า
แห่งชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่แห่งนี้ อีกทั้งยังให้จัดต้ังสถานีประมงและสถานีป่าไม้ขนาดย่อย ภายใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทาํให้ดินดี น้ําดี ป่าดี และชาวบ้านสามารถ
ทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พืชผลงอกงาม พอกิน พอใช้ เหลือนําไปขาย สร้างรายได้
ให้แก่ชาวบ้านทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมา จนกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ประจําปี พ.ศ. 2555  

 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ 
 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เน่ืองมาจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการในส่วนที่
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การมุ่งฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและการบริหาร
จัดการแหล่งน้ําเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในช่วงแรกของการดําเนิน
โครงการฯ ภายหลังที่ได้มีการจัดสร้างอ่างเก็บนํ้าแล้วเสร็จ และประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ                   
สามารถได้รับการจัดสรรการใช้น้ําเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แต่ใน
ระยะต่อมาเกิดปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องของระบบการส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่การเกษตร ด้วยกรณีท่อส่งนํ้า
ชํารุดจะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจนที่จะมาดําเนินการแก้ไขปัญหา ทําให้การส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่
การเกษตรไม่สามารถดําเนินการได้เต็มท่ี เนื่องจากการท่ีไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนทําให้
ประสบปัญหาทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงไปสนับสนุนการแก้ปัญหา หรือการซ่อมแซม
ส่วนที่ชํารุดเสียหายไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอีกประการหน่ึงที่พบเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ คือ ในส่วนของการที่ไม่มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องการใช้น้ําจากอ่างเก็บนํ้าห้วยลานอย่างชัดเจน โดยจะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและจัดสรรการใช้ประโยชน์จากนํ้าใน
อ่างเก็บนํ้าห้วยลานเป็นกลุ่มคณะกรรมการจากหมู่บ้านปงหมู่ที่ 8 เพียงหมู่เดียวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็น
ที่ต้ังของอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน จึงทําให้ประชาชนในหลายหมู่บ้านในพ้ืนที่ของตําบลออนใต้ซึ่งเคยได้รับ
ประโยชน์จากการใช้น้ําจากอ่างห้วยลานในอดีตน้ัน เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ฐ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ฑ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จัดสรรการใช้น้ําดังกล่าว โดยพ้ืนฐานความคิดที่ว่า ที่มาของอ่างเก็บน้ําห้วยลานน้ันได้มาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั้งตําบลออนใต้จํานวน 11 หมู่บ้าน แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านท่ีมีโอกาสได้ใช้
ประโยชน์จากอ่างเก็บนํ้าและได้ใช้น้ํามีเพียงหมู่บ้านเดียวซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง 

ในส่วนของการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช (ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์) ปัญหาในอดีตที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
บุคลากรและงบประมาณซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ งบประมาณหลักที่ได้ในช่วงระยะเวลา
ดําเนินโครงการกว่า 30 ปีนั้น ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติงานปกติ
ของหน่วยงาน แต่เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาทางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี รวมทั้งการจัดสรร
บุคลากรเพ่ิมเติม ทําให้การปฏิบัติงานน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

1. ด้านเศรษฐกิจ (การสร้างอาชีพ รายได้ การมีงานทํา) 
ในด้านเศรษฐกิจ ถือได้ว่าในพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริได้มีการดําเนินการที่พยายามยกระดับขีดความสามารถของประชาชนให้มากข้ึน โดยจะ
เห็นได้จากการมีกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นอย่างมากในทุกหมู่บ้านและจากรายงานรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ      
เพ่ือสร้างรายได้และการมีงานทําที่เกิดข้ึนนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกิดข้ึนจากภารกิจปกติที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องปฏิบัติตามแผนและนโยบายของตนเองอยู่แล้ว เช่น ในส่วนของท้องถ่ินซึ่งเทศบาลตําบล     
ออนใต้เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวก็ดําเนินการในส่วนของตนเอง ส่วนใน
ระดับอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ก็ทํา
หน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบตามแผนงานปฏิบัติงานปกติ ทําให้ในหลายโครงการมีลักษณะการ
ดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน ทั้งในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาซึ่งมีหลายคร้ังพบว่า ประชาชนที่เข้า
ร่วมในกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ต่าง ๆ เป็นประชาชนกลุ่มเดียวกันถึงแม้ว่าเจ้าของ
โครงการจะมาจากต่างหน่วยงานกันก็ตาม 

นอกจากน้ีในหลายครั้งยังพบว่า จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามแผนงานงบประมาณที่ได้กําหนดเอาไว้ในแผนประจําปี ยังขาดในส่วนของการติดตามประเมินผล      
ที่ชัดเจน ทําให้การดําเนินการในการพัฒนาอาชีพน้ันขาดความต่อเน่ือง ประชาชนที่เข้ารับการอบรม
ในแต่ละครั้งหลังจากกลับไปดําเนินการพบปัญหา แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดที่ให้การแก้ไขอย่างจริงจัง   
ทําให้การดําเนินโครงการในหลายโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังไว้ 

 2. ด้านการศึกษา 
 ปัญหาด้านการศึกษาที่สําคัญของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ซึ่งเป็นที่ ต้ังของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่ามีปัญหาในเชิงนโยบายที่สําคัญหลาย
ประการ เป็นที่น่าสังเกตว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลออนใต้มีจํานวน
นักเรียนกว่า 200 คนในปีการศึกษา 2561 แต่ในขณะเดียวกันในโรงเรียนประถมที่มีอยู่ในตําบล กลับ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ฑ
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ฒ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พบว่ามีจํานวนผู้เรียนเพียงราว 30 คนเท่าน้ัน  สําหรับปัญหาน้ีอาจเป็นปัญหาการบริหารจัดการเชิง
โครงสร้าง ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายพบว่า ขณะน้ีมีนโยบายที่จะ
ทําการยุบรวมโรงเรียนในเขตตําบลออนใต้ ทําให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปยัง
โรงเรียนภายนอกพ้ืนที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีต่างแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหากมี
โรงเรียนประถมภายในตําบลที่มีคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานที่เพียงพอ ทางผู้ปกครองมีความ
ประสงค์และมีความยินดีที่จะให้นักเรียนภายใต้การปกครองน้ันเข้าศึกษาโรงเรียนในตําบล ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีผลดีหลายประการที่เกิดขึ้นจากการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนในพ้ืนที่ ทั้งเร่ืองของการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการท่ีจะ
ร่วมมือกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน  

 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว คณะทํางานประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการดําเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีตําบลออนใต้ 2 แนวทาง ดังนี้ 

 (1) การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในตําบลออนใต้  
ให้มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์กับชุมชนอย่างดีที่สุด โดยเพ่ิมอัตรากําลังของครูในกลุ่มสาระการเรียนที่จะ
ยกระดับการศึกษาในพ้ืนที่ได้ เพ่ือที่จะให้คนในชุมชนได้มั่นใจในการนําบุตรหลานของคนในชุมชนเข้า
เรียนในโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาเด็กนักเรียนเดินทางออกจากพื้นที่ และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการ
รับ-ส่งนักเรียน ซึ่งแนวทางน้ีได้รับฟังจากกลุ่มผู้นําในหมู่บ้านที่ไม่มั่นใจในระบบการศึกษาจึงส่งบุตร
หลานออกไปเรียนในโรงเรียนประจําอําเภอแทบทั้งสิ้น  

 (2) การควบรวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันโดยการดําเนินงานผ่านคณะกรรมการ
หมู่บ้านระดับตําบลอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดแผนการดําเนินการควบรวมโรงเรียนให้ชัดเจน โดย
พิจารณาให้คงเหลือโรงเรียนไว้จํานวน 1 แห่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตําบลให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังน้ัน หากเกิดการยุบโรงเรียนในเขต
ตําบลออนใต้จะทําให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปยังโรงเรียนภายนอกพ้ืนที่ 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมก็จะขาดหายไป และส่งผลต่อปัญหาการขาดช่วงวัยของกลุ่มสมาชิก
ในครอบครัวที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหินหรือขาดหายไป ซึ่งย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามมา 

 
3. ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในตําบลออนใต้ที่สําคัญ พบว่า เน่ืองจาก 

ตําบลออนใต้ในปัจจุบันได้รับการยอมรับและยกระดับขึ้นเป็นชุมชนต้นแบบที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานหลายฝ่าย จึงทําให้พ้ืนท่ีของตําบลออนใต้มีผู้คนทั้งที่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมาก จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทํา
ให้พบว่า มีทั้งกลุ่มนายทุนที่ เข้ามาลงทุนทําธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งน้ีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีกําลังเข้ามา  และนอกจากนี้กลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงที่เป็น
ชาวต่างชาติเข้ามาต้ังรกรากถ่ินฐานในพ้ืนท่ีได้มีการสมรสกับคนไทยในชุมชนและเข้ามาซื้อที่ดินและ
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ฒ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ณ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก็พบเห็นได้มากขึ้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่มีกระแสวัฒนธรรมจากภายนอก
เข้ามาอย่างมากน้ี ส่งผลโดยตรงถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน
เริ่มพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชนในบางหมู่บ้านที่รวมกลุ่มและมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจาก
วัฒนธรรมท้องถ่ินด้ังเดิม ปัญหาคนในท้องถ่ินขายท่ีดินทํากินของตนเองให้แก่กลุ่มนายทุนทําให้เกิด
ปัญหาการไม่มีที่ดินทํากินและต้องออกไปหางานทําภายนอกชุมชนในจํานวนท่ีเพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต  
ทั้งน้ีการเข้ามาจากทั้งนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากภายนอกในหลายส่วน ได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ถึงโครงสร้างทางประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
แต่อย่างไรก็ตาม  ในการศึกษาข้อมูลพบว่า ตามพระราชดําริตอนหน่ึงที่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อวันท่ี            
22  มีนาคม 2534 ความว่า “..เห็นควรแนะนําหรืออบรมให้ราษฎรได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ง่าย ๆ ของตนเองในชีวิตประจําวัน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ในเรื่องของการลงทุนการเกษตร การ
เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด เพ่ือให้ราษฎรได้รู้จักการจดบันทึกและมีการจัดทําระบบบัญชีง่าย ๆ ของแต่
ละราย..” 

ในเรื่องนี้ยังพบว่าประชาชนในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
ตามแนวพระราชดําริดังกล่าวซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่สําคัญสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชดําริดังกล่าวให้ได้ต่อไป 

 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร (การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน) 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ รับผิดชอบในการ 

ขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการพัฒนาห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น  นับต้ังแต่ได้มี
พระราชดําริให้เริ่มดําเนินโครงการ และมีการจัดต้ังคณะทํางานข้ึนชุดหน่ึงเพ่ือให้ทําหน้าที่ในการ
รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริที่กําหนดไว้ โดยโครงสร้างที่
สําคัญคือให้มีบุคลากรจากสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ทําหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการของ
คณะทํางาน จนถึงในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มีการปฏิรูประบบราชการของประเทศทําให้มีการยกเลิก
หน่วยงานสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และเกิดเป็นหน่วยงานใหม่เพ่ิมเติมขึ้นหลายหน่วยงาน แต่
หลังจากการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวแล้วก็ยังไม่มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานชุดใหม่เพ่ือ
ดําเนินการสานต่อในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแต่อย่างใด จึงทําให้
ปัญหาในการบริหารจัดการเกิดขึ้น เน่ืองจากไม่มีผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้การดําเนินงานต่าง ๆ ในระยะ
ต่อมาไม่มีระบบและกลไกในการทํางานที่ ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงานต่าง ๆ ยังคง
ดําเนินการต่อไปได้โดยอาศัยการทํางานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมรับผิดชอบ
ภายใต้คําสั่งคณะทํางานในชุดแรกเริ่ม แต่การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของการขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น อาจทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
มากนัก 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ณ



 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ด รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 แนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 1.ควรมีการปรับโครงสร้างคณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และพันธกิจการ
ดําเนินงานของโครงการฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รูปแบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ควรดําเนินปรับเปลี่ยนใน       
3 ประเด็นหลัก คือ  

1) ควรปรับเพ่ิมให้มีคณะทํางานในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ิมอีก 1 ชุด เพ่ือทําหน้าที่ในการ 
ขับเคล่ือนงานในพ้ืนที่ตามนโยบายและเป็นไปตามทิศทางการทํางานของคณะกรมการ/ทํางานบริหาร
โครงการฯ    
 2) คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารโครงการฯ และคณะทํางานในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการแต่งต้ังผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติม (จากคําสั่งเดิมปี 
พ.ศ. 2535) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน
ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 3) การแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานทั้ง 2 ชุด จึงต้องคํานึงถึงพันธกิจหลักของ
หน่วยงานต้นสังกัดว่า มีความสอดคล้องและสามารถเช่ือมโยงบูรณาการงานดังกล่าวเข้ากับการทํางาน
ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้ การปรับเปลี่ยนจะช่วยทําให้การ
ดําเนินงานโครงการฯ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบการบริหารงานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในทุกประเด็น การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพ รวมท้ังสามารถบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานในมิติและภาค
ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน  
 2. ควรส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาเป็นคณะทํางานท้ัง 2 ชุด นอกจากนี้ประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อนงานท่ี
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จะต้องให้ความสําคัญ คือ จะต้องทําหน้าที่เสมือนพ่ีเลี้ยง หรือผู้กระตุ้นให้เกิด
การขับเคลื่อนงานโดยคนในพื้นที่เองเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด สร้างให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเสริมพลังในพ้ืนที่  
 3. ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของโครงการ
โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คือ ประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํา (เปลี่ยนจากใช้อํานาจครอบงํามาเป็นการพัฒนาแบบ
เสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นกระบวนการทํางานแบบเน้นประสานงานเชื่อมโยง (joined-
up government)  
 แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จะต้องเน้นให้เกิดการบูรณาการ 3 ด้าน คือ บูรณาการในภารกิจหลัก (ป่าไม้ ประมง   
พัฒนาคุณภาพชีวิต) บูรณาการงบประมาณ และบูรณาการกําลังคน 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ด  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ต รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
บูรณาการในภารกิจหลัก  
            1. กําหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด  
หน่วยงานดําเนินการ  
 2. กําหนดโครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
 3. กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนงานบูรณาการ 
   
บูรณาการงบประมาณ   
 เน้นให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน                    
เข้ามาร่วมดําเนินงาน ดังน้ันจึงควรมีการจัดทําแผนงานบูรณาการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่มีความเช่ือมโยง 
สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ําซ้อนกัน   
 
 บูรณาการกําลังคน 
 การบูรณาการคนในหน่วยงานหลักเพ่ือมาทํางานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                   
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่า จํานวนคนทํางานในปัจจุบันไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีในพ้ืนที่ 
และหากมองในระยะยาว การขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริโดยตรง อาจส่งผลกระทบถึงความความย่ังยืนในการทํางานในพ้ืนท่ี จึงควร
จะต้องมีคนทํางานในพ้ืนที่ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในโครงการฯ โดยมีอัตรากําลังที่ชัดเจน 
 4. ควรสร้างระบบและกลไกในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในแต่ละปีให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และจริงจัง  
 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นกิจกรรมที่สําคัญ การพัฒนาตัวช้ีวัด การ
กําหนดคุณภาพของตัวช้ีวัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) การกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวช้ีวัด
แต่ละตัวน้ันควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพราะจะสามารถนําตัวช้ีวัด
ดังกล่าวน้ันมาวิเคราะห์  และใช้ติดตาม  กํากับการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ 
ขณะเดียวกันรูปแบบการประเมินผลจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่
มุ่งเน้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจใช้การประเมินแบบผสมผสาน เช่น การใช้รูปแบบการประเมินแบบ
เสริมพลังควบคู่กับการประเมินตามตัวช้ีวัด เป็นต้น   
 5. ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล (ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่ งอาจแสดงเป็นตัวเลข 
ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ โดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ          
การนําข้อมูลไปใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดระบบการบริหารสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผล                   
หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมายแล้ว การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดํารินับว่า มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง                   
เน่ืองจากเป็นการทํางานพัฒนาในพื้นท่ี ซึ่งหากไม่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศแล้ว ถือว่าเป็นเร่ือง

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ต
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ยากท่ีจะทํางานครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน และเป็นเรื่องท่ีแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีวางไว้ 
 ดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์                    
เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
ดําเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่                   
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 6. ควรขยายความร่วมมือและการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายการทํางานกับโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้ วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ มีอ ยู่ในพ้ืนที่ ให้มีความหลากหลาย ทั้ งภาครัฐ                    
และภาคเอกชน  
 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีมีภารกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชา มีองค์ความรู้ มีทรัพยากร หากมีการ
ขยายภาคี เครือข่ าย เพ่ื อ นํ าไปสู่ ก ารสร้างความร่วมมื อทางวิชาการ  ไม่ ว่ าจะในรูปแบบ                    
การทําวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หรือการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการลงไปสู่ชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์และ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนงานทั้งสิ้น 
 7.  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะต้องทําหน้าที่เป็น                   
ศูนย์อํานวยการในการรับข้อมูลและเช่ือมประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย                     
การทํางาน การเช่ือมประสานต้องเน้นให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือทําให้เกิดการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสาร และกระจายไปถึงและครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นภายใน
คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเอง หรือหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
และภายในชุมชนหรือกับชาวบ้านเอง การเช่ือมประสานและให้ข้อมูลโดยเน้นให้เกิดสื่อสารแบบ                    
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในการทํางานในพ้ืนท่ี จะช่วยให้ไม่เกิดช่องว่างในการทํางานกับชุมชนชาวบ้าน เกิด
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วม เข้าใจเจตนารมณ์และกระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนต่อไป 
 8. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ควรมีการสร้างแบบอย่าง
หรือต้นแบบความสําเร็จของการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนในพ้ืนที่
ชุมชนเอง หรือสําหรับผู้สนใจมาเรียนรู้จากภายนอก ซึ่งแหล่งเรียนรู้หรือต้นแบบดังกล่าว อาจเป็น                 
ตัวบุคคล หรืออาจเป็นรูปแบบการทํางานที่ประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ี ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สามารถจับต้องได้   
 9. กระแสการพัฒนาจากภายนอกส่งผลให้ตําบลออนใต้เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็น
สังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนมีความซับซ้อน
เพ่ิมมากขึ้นตามมา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาในพ้ืนที่ พบว่า ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้น                    
ในชุมชน มีหลากหลาย เช่น การขายพ้ืนที่ทํากินให้แก่นายทุนภายนอก การย้ายถิ่นของแรงงาน                    
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   

ถ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ท รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชน การยุบเลิกโรงเรียนเน่ืองจากจํานวนครูไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดสรร
ทรัพยากรน้ํา การปรับตัวของชุมชนกับกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมท่ีเกิดข้ึน  ปัญหาการเผาฟางข้าว
ในพ้ืนที่ทํ าการเกษตร ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ ได้ราคา ปัญหาหน้ีสินของคน                   
ในชุมชน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาเหล่าน้ี  เป็นประเด็นที่ท้าทายของคณะทํางานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
และให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่าน้ี  
 ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มีประเด็นการทํางานท่ีต้องให้ความสําคัญใน 3 เรื่องคือ ป่าไม้ ประมง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจะพบว่า งานด้านป่าไม้คือการฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพ
พ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอย่างชัดเจน เพราะปัจจุบันพ้ืนที่ป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ียังพบว่าชาวบ้านรอบ ๆ พ้ืนที่ เกิดจิตสํานึกในการดูแลพ้ืนที่ป่า 
สําหรับงานด้านประมง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ัน ยังคงต้องผลักดันและขับเคล่ือนเพ่ือให้เห็น
ความสําเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ว่าเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่ ดังน้ันการกําหนด
ทิศทางและการให้น้ําหนักการขับเคลื่อนงานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจะต้องให้ความสําคัญและมีความชัดเจนว่า งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะดําเนินการน้ัน
หมายถึงประเด็นด้านใดบ้าง และจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางใด เป็นต้น 
 

บทสรปุ ห้วยลานโมเดล “HUAILAN  MODEL” 
 
 H  =  Happiness  หมายถึง ความผาสุกของประชาชน คือ เป้าหมายสูงสุดของ                    
โครงการ   
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ถือได้ว่ามีจุด
กําเนิดอันย่ิงใหญ่จากที่เดียวกัน คือ ด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้มอบไว้ให้แก่ชาวไทยทุกคน  การดําเนินการภายใต้โครงการนี้ล้วนแต่แฝงไปด้วยความรัก ความ
ปรารถนาดี ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
อันจะนําไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนและสังคมที่สงบสุขอย่างย่ังยืน 
 ผลที่ได้จากการดําเนินงานในโครงการฯ ต่าง ๆ ที่ปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาค
ส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ต่างเป็นที่ประจักษ์ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพพิตรทรงครองสิริราชสมบัติตลอดมา สิ่งเหล่าน้ีเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจสําหรับประชาชนที่มีโอกาสได้รับรู้ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้
ก่อให้เกิดความสุขแผ่กระจายทั่วทุกสารทิศในที่ที่โครงการออันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้ไปถึง ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ท



 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ธ  รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 U  =  Unity  หมายถึง  มีความเป็นเอกภาพในการดําเนินงาน 
 ความเป็นเอกภาพในการทํางานภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ถือเป็น 
เรื่องสําคัญยิ่งที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงาน ที่จะทําให้โครงการน้ันสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ 
 ความเป็นเอกภาพนั้นหมายรวมถึงความเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ                    
ที่เข้ามาบูรณาการในการทํางาน และที่สําคัญที่สุดคือความเป็นเอกภาพในหมู่ของประชาชน และผู้นํา
ในชุมชนน้ัน ๆ 
 จะสังเกตเห็นว่า ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้การดําเนินงานโครงการเน่ืองจาก                     
พระราชดําริในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน การมี
ส่วนร่วมในการทํางานของทุกภาคส่วน ในทุกกระบวนการที่ต้องดําเนินไป ทั้งร่วมในการวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการฯ ตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้กําหนดไว้ การมีส่วนร่วม
ในการกํากับติดตาม การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน และที่สําคัญที่สุด คือ ทุกส่วน
จะต้องร่วมในการได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการฯ อย่างเท่าเทียมกัน 
 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญในการก่อให้เกิดเอกภาพในการทํางาน  เพราะเมื่อการ
ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความขัดแย้งในการดําเนินงานก็ลดน้อยลง ทําให้การดําเนินงาน 
สามารถเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น 
 
 A  =  Attitude  หมายถึง  การมีทัศนคติที่ดีในการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 ทัศนคติ ถือเป็นเรื่องสําคัญในการดํารงชีวิต รวมถึงการปฏิบัติงานใด ๆ ของคนเรา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริย่ิงมีความจําเป็นที ่                    
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน ด้วยความเข้าใจในหลักการ วิธีการปฏิบัติ
เน่ืองจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น อาจแตกต่างจากการดําเนินงาน
โครงการโดยทั่วไป เพราะโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริถือเป็นโครงการท่ีประกอบไปด้วย
ศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสร้างองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดและนํามาประยุกต์ใช้
ในการทํางานจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรที่รู้จักกันโดยทั่วไปในช่ือว่า “ศาสตร์พระราชา”  
 แต่ในขณะเดียวกันการดําเนินงานมิได้มุ่งการใช้ส่วนที่เป็นองค์ความรู้แต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีการนําศิลปะในการทํางานมาใช้ควบคู่กันไปด้วย ดังน้ันผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 
ให้สามารถประสบความสําเร็จได้นั้น จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการ
ทํางานจึงจะทําให้การปฏิบัติงานน้ันบรรลุผลได้อย่างแท้จริง 
 
 I  =  Integrated หมายถึง มีการบูรณาการความร่วมมือในการทํางานของทุกภาคส่วน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกันกับโครงการพระราชดําริอ่ืน ๆ ที่มีการดําเนินการอยู่ทั่วประเทศ มุ่งเน้นที่จะบูรณาการ                   

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ธ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

น รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชดําริเพ่ือให้บรรลุ                    
ไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด ดังนั้นการวางระบบและกลไกในการดําเนินการเพ่ือให้การบูรณาการภารกิจ
ของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะ
หน่วยงานสําคัญที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หากไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                   
แล้ว อาจเกิดผลกระทบ ทําให้โครงการไม่สามารถบรรลุผลตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ นอกจากน้ีอาจเกิด
การสูญเสียงบประมาณและการซํ้าซ้อนของงานโดยไม่จําเป็น 
 สําหรับการบูรณาการการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ควรกําหนดระบบและกลไกท่ีชัดเจน 
โดยระบบในการทํางานควรถูกจัดวางโครงสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดเอาเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแต่ละโครงการมาเป็นตัวต้ัง และบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ที่กําหนด ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติภารกิจน้ันมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จได้มากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการในการทํางานด้วยกันน้ันต่างมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์นั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันนอกจากการกําหนด
โครงสร้างในส่วนของการบริหารงานโครงการที่จะเป็นผู้กํากับดูแลในเชิงนโยบายของการทํางานน้ัน                   
คณะทํางานในเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากหากมอบหมายภารกิจในการทํางานให้แก่หน่วยงานในระดับนโยบาย                    
เพียงอย่างเดียวในทางปฏิบัติอาจไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรกําหนดคณะทํางาน                    
ในระดับพ้ืนที่ที่บูรณาการให้บุคคลหรือหน่วยงานระดับพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน ซึ่งจะสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ให้ลงไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และที่สําคัญ หากในส่วนของโครงสร้างคณะทํางาน ทั้งในระดับนโยบายซึ่งทําหน้าที่ใน
การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และนําไปสู่
คณะทํางานปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่แล้ว  ส่วนที่สําคัญที่สุดคือการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนในการทํางาน และเพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามความถนัดและความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงานด้วย  
 
 L  =  Love and Learn หมายถึง มีความรักและปรารถนาดีระหว่างกัน และ 
กระบวนการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกัน 
 หลายครั้งในการลงพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                   
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สิ่งที่ถูกสะท้อนมาจากผู้นําชุมชนและตัวแทนภาคประชาคมต่าง ๆ                  
ของชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ในการทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจะพบว่า  ในหลายคร้ังมีภาพของ
ความขัดแย้งเกิดขึ้น  มีภาพของความคิดเห็นของแต่ละส่วนที่ไม่ตรงกัน  มีลักษณะของความไม่พอใจ
ในการได้รับผลประโยชน์ของโครงการท่ีไม่เท่าเทียมกัน  แต่ในที่สุดคําตอบสุดท้ายที่คณะทํางาน
ประเมินผลโครงการได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ จะพบว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้ความขัดแย้งที่มีอยู่
ไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้  คือความรัก                   
และปรารถนาดีระหว่างกันของคนในชุมชน   พ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านจิตใจของคนในชุมชนตําบล                  
ออนใต้ส่วนใหญ่ล้วนแต่คิดว่า  พ้ืนที่ของตําบลออนใต้อยู่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                    

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

น



 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

บ รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทําให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นและศรัทธา  มีความรัก
และหวงแหนในความเป็นพ้ืนที่ของโครงการพระราชดําริไม่ว่าจะมีข้อขัดข้องไม่สบายใจหรืออึดอัดใจ
ทั้งหมดน้ัน ก็สามารถถูกทําให้บรรเทาเบาบางลงไปได้  ด้วยความที่ได้ช่ือว่าทุกคนอยู่ภายใต้พ้ืนที่                   
ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                   
มาร่วมกัน ทุกคนเป็นลูกซึ่งมีพ่อคนเดียวกัน  สิ่งน้ีเป็นปัจจัยสําคัญที่ยึดโยงให้เกิดความรักความ
ปรารถนาดีระหว่างกันของคนในพ้ืนที่ 
 นอกจากนี้คณะทํางานการประเมินผลโครงการเช่ือว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทํางานต่าง ๆ ของคนในพ้ืนที่  ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามา
ดําเนินการในพ้ืนที่ก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง  สังเกตว่าในหมู่บ้านที่มีความสําเร็จและ                  
มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านกว่าหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ เช่นบ้านปง                  
หมู่ 8  ที่มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้                     
และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันในต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  และมีลักษณะเป็นชุมชนท่ี
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ดังนั้นในอนาคตมีความเป็นไปได้หากจะให้หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมี
ความเจริญในตัวเองมากแล้วน้ัน  ทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงและขยายผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ                  
โดยอาศัยฐานความรู้  องค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ถ่ายทอดไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนท่ีของตําบล                   
ออนใต้  เพ่ือให้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมาได้ใกล้เคียงกัน  ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้ภาพรวมของการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                    
อันเน่ืองมาจากพระราชดํารินี้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ตามพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้ต้ังพระราชหฤทัยเอาไว้ต้ังแต่เร่ิมโครงการ 
 
 A  =  Activity  หมายถึง  มีการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสม  และสอดคล้อง กับ 
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
 สิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จในการทํางานที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ                     
การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ของโครงการ นอกจากแผนและนโยบายที่คณะทํางานในส่วนของ
แผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่เป็นผู้กําหนดไว้แล้วน้ัน ในทุกข้ันตอน                   
ของการทํางาน ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เกิดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับ                    
ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ได้รับความร่วมมือในการทํางาน                    
จากประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง   จากการดําเนินการในหลายโครงการจะพบว่าเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมน้ันไม่ได้ผ่านความเห็นหรือผ่านการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนจึงทําให้                  
การจัดกิจกรรมเป็นเพียงการจัดตามรูปแบบเพื่อให้เสร็จสิ้นไปตามปีงบประมาณ  หลายครั้งพบว่ากลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพียงกลุ่มเดิม ๆ ที่วนเวียนกันในกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน ซึ่งทําให้การทํางาน      
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้อย่างแท้จริง 
 ดังน้ันการพิจารณาการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมหากมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีจะ
ได้รับผลของโครงการท่ีเป็นเป้าหมายสําคัญของโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมวางแผน                    

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

บ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 
 

ป รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ร่วมดําเนินการ  ก็เช่ือว่าการดําเนินการต่าง ๆ เหล่านั้นน่าจะตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
 
 N  =  Network  หมายถึง  มีเครือข่ายความร่วมมือที่จะสนับสนุนการทํางานท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานปัจจุบันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีใคร                   
หรือองค์กรใด  หรือหน่วยงานใดที่จะสามารถดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จได้โดยลําพัง                   
ผู้ที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานท่ีเข้มแข็ง                  
ในลักษณะของการสนับสนุนการทํางาน  ใช้ความเช่ียวชาญชํานาญเฉพาะทางของหน่วยงานของตนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สนับสนุนการทํางานระหว่างกัน  ทําให้ช่องว่างของการทํางานในส่วนที่เป็น
ข้อจํากัดของตนเองนั้นลดลง  เนื่องจากถูกเติมเต็มจากเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมอยู่ในองค์กร
เดียวกัน  เครือข่ายการทํางานที่พบในปัจจุบันเป็นไปได้ทั้งเครือข่ายการทํางานในส่วนของภาครัฐ                  
ภาคเอกชน  และความร่วมมือจากภาคประชาชน  ซึ่งหากการดําเนินงานในโครงการพระราชดําริ                   
ที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่เข้าหากันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมจะนําไปสู่ความสําเร็จของโครงการได้ไม่ยาก 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

สารบัญ 
 

เร่ือง                         หน้า 
 

ค าน า  ก 
บทสรุปผู้บริหาร ค-ผ 
สารบัญ  พ-ภ 
 
บทที่ 1 บทน า 1 

1. หลักกำรและเหตุผล 1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 2 
4. กำรด ำเนินงำน 2 
5. กลุ่มเป้ำหมำย 3 
6. ระยะเวลำ 3 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 4 

 
บทที่  2 วิธีการด าเนินการ 5 
 ประเภทและแบบของกำรด ำเนินงำน 5 
 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 5 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 6 
โครงสร้ำงและลักษณะของเครื่องมือ 6 
กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 7 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 8 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลข้อมูล 9 

 
บทที่  3 ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพชุมชน 11 
 บ้ำนป่ำเหียง  หมู่ที่  1  ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 13 
 บ้ำนโห้ง   หมู่ที่  2  ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 25 

บ้ำนริมออน   หมู่ที่  3  ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 39 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

พ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 

 

ฟ รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง                         หน้า 

 
บ้ำนป่ำแงะ หมู่ที่  4   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 53 
บ้ำนริมออนใต้ หมู่ที่  5   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 67 
บ้ำนแม่ผำแหน หมู่ที่  6   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 81 
บ้ำนป่ำตึง หมู่ที่  7   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 95 
บ้ำนปง หมู่ที่  8   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 109 
บ้ำนป่ำห้ำ หมู่ที่  9   ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 123 
บ้ำนแพะ หมู่ที่ 10 ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 139 
บ้ำนป่ำเปำงำม หมู่ที่ 11 ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 153 
ข้อมูลพ้ืนฐำนจำกแบบสอบถำมประชำชน  167 
 

บทที่ 4  ผลการประเมินโครงการ 213 
 แนวทำงในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริในโครงกำรพัฒนำพื้นที่ห้วยลำน 

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 215 
 
 ผลสัมฤทธิ์ ปัญหำ อุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนงบประมำณ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 และประชำชนของโครงกำรพัฒนำพื้นที่ห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 243 
 
 แนวทำงในกำรบริหำรศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 และกำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 293 
 

บทที่ 5  สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ  301 
 “HUAILAN  MODEL” 301 
 ข้อเสนอแนะ 305 
  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินโครงกำร 305 
  ข้อเสนอแนะในกำรประเมินผลโครงกำรครั้งต่อไป 308 
 

ประวัติผู้วิจัย 309 
บรรณานุกรม 323 
คณะผู้ร่วมจัดท ารายงาน 327 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

ฟ



 

 

 

ภ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง                         หน้า 

 
ภาคผนวก ก  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 331 
 แบบสังเกต 331 
 แบบสอบถำม (ส ำหรับครัวเรือน) 339 
 แบบสัมภำษณ์ (ส ำหรับผู้น ำชุมชน) 353 
 แบบสัมภำษณ์ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 363 
ภาคผนวก ข  รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 375 
ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถามประชาชน 379 
ภาคผนวก ง  ค าสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก  
    พระราชด าริ 433 
  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

ภ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 



 



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

1 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

บทท่ี  1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลายคร้ังเริ่มต้ังแต่ปี 2530  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้าทั้งน้ําอุปโภคบริโภค และนํ้าทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพื่อให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่  รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่
ปี 2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและประชาชน 
ส่งผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้ งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดัง                    
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร  
 ดังน้ัน สํานักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดําริ มีหน้าที่ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเพื่อให้การสนองพระราชดําริเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสูงสุด  กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. จึง                     
มีความประสงค์จะดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 ถึงปัจจุบัน  ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของโครงการฯ ทั้งด้านการบริหาร 
งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้เพ่ือนํา
ผลที่ได้จากการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในครั้งน้ี มาใช้
เป็นแนวทางในกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตลอดไป  อีกทั้งนําผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาในโครงการฯ มากําหนดแนวทางในการบริหาร
ในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แห่งให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป  
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

2



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

3 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

1.  สถาบันการศึกษาดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการฯ ส่งกรอบการ
ดําเนินงานและแผนงานการประเมินผลโครงการฯ เสนอสํานักงาน กปร. 

2.  สถาบันการศึกษาจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เสนอสํานักงาน กปร. 

3.  สถาบันการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลตามแผนท่ีกําหนด และส่งรายงาน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมต้นฉบับแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และภาพประกอบให้สํานักงาน 
กปร. 

4.  สถาบันการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลและแปลผล และสรุปผลการประเมิน 
พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอให้สํานักงาน กปร. พิจารณา 

5.  สถาบันการศึกษาจัดการประชุม/สัมมนา นําเสนอผลการประเมินโครงการฯ  และ
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกับสํานักงาน กปร. โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยสถาบันการศึกษารับผิดชอบในการ
จัดหา/จัดเตรียมสถานที่ วิทยากร พร้อมอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 คนและ                   
ไม่เกิน 100 คน 

6.  สถาบันการศึกษารวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประมวลเป็นข้อมูลประกอบใน
รายงานประเมินผลโครงการฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 

7.  สถาบันการศึกษาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร จํานวน 
200 เล่ม พร้อมซีดีไฟล์ PDF (E-Book) 

8.  สถาบันการศึกษาจะต้องจัดส่งผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ที่ระบุรายละเอียด
และข้อมูลบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอสํานักงาน กปร. 

9.  สถาบันการศึกษาจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทําฐานข้อมูลและรายละเอียดการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 1 ชิ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1.  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานร่วมดําเนินงาน 
และผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่หมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่บ้าน ของตําบลออนใต้ อําเภอ                    
สันกําแพงจํานวน 2,164 ครัวเรือน (จํานวนประชากร ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559) 
 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการ 6 เดือน  นับต้ังแต่ลงนามในสัญญา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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4 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ทําให้ได้ผลการศึกษาแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา                     
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  ทําให้ได้รับทราบถึง ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของโครงการฯ                    
ที่สามารถนํามากําหนดนโยบายในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และโครงการอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.  ทําให้สํานักงาน กปร .  มีรูปแบบการประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการในการนําไปต่อยอดและขยาย
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

5 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทท่ี  2  
วิธีการดําเนนิงาน 

   
 การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร งบประมาณ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
และศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีวิธีดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
ประเภทและแบบของการดําเนนิงาน 
 การดําเนินงานครั้งน้ีใช้เทคนิคการดําเนินการหลากหลายวิธี (Mixed – method 
design) เป็นการดําเนินงานเชิงผสมระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กับเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยมีกระบวนการในการดําเนินงาน ประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้ 
 
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
 ประชากรในการประเมินผลโครงการฯ ครั้งน้ี ประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไป ผู้นํา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้านภายในเขตโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ และหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการการทํางาน                    
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จํานวน 15 คน 

2. ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการฯ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรอืน (N) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (S) 

1 บ้านป่าเหียง 222 34 
2 บ้านโห้ง 168 26 
3 บ้านริมออน 187 28 
4 บ้านป่าแงะ 190 29 
5 บ้านริมออนใต้ 95 14 
6 บ้านแม่ผาแหน 243 37 
7 บ้านป่าตึง 307 47 
8 บ้านปง 180 27 
9 บ้านป่าห้า 187 28 
10 บ้านแพะ 187 28 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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6 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรอืน (N) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (S) 
11 บ้านป่าเปางาม 198 30 

รวม 2164 328 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 
 
 ขนาดจํานวนกลุ่มตัวอย่างกําหนดจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
ที่ระดับความเช่ือมัน 95%  การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ตาม
หลักการทางสถิติ 

3. ผู้นําท้องถ่ินในพ้ืนที่โครงการฯ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจํานวน 33 คน                    
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน้นผู้นําที่มีประสบการณ์การทํางานร่วมกับ
โครงการฯ และสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการจะใช้เคร่ืองมือ 4 แบบ ประกอบด้วย แบบสังเกต
สภาพทั่วไป แบบสอบถามประชาชน แบบสัมภาษณ์ผู้นําท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคณะทํางานประเมินผลโครงการฯ ได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ี เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้ วยลาน                  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมท้ังประสานงานกับคณะทํางานของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

2. สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล จําแนกตามกลุ่มเป้าหมายของ
การเก็บข้อมูล ทั้งแบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขจนได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ 
 
โครงสร้างและลักษณะของเคร่ืองมือ 
 
 เครื่องมือในการดําเนินงานคร้ังนี้มีทั้งสิ้น 4 แบบ ประกอบด้วย  

1. แบบสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน มีทั้งสิ้น 7 ตอน ประกอบด้วย 
1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา  

ที่ต้ัง อาณาเขต ขนาดพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  

1.2 ตอนท่ี 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ การต้ังถิ่นฐาน 
สภาพที่อยู่อาศัย สภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณูปโภค การคมนาคม ศาสนสถาน สถานท่ี
ราชการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 

1.3 ตอนท่ี 3  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ภาษา
ท้องถิ่น การแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรม และอาหารการกินในท้องถิ่น 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

6



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

7 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

1.4 ตอนที่ 4  การรวมกลุ่มและองค์กร จํานวน 2 ข้อ 
1.5 ตอนที่ 5  ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในชุมชน 
1.6 ตอนที่ 6  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1.7 ตอนที่ 7  ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ที่พบ 

2. แบบสอบถามประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เป็นแบบสอบถามแบบมีคําตอบให้เลือก และ
ให้เติมข้อความลงในท่ี ๆ จัดไว้ แบ่งเป็น 7 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จํานวน  12  ข้อ 
 ตอนที่ 2  สภาพเศรษฐกิจ      จํานวน  6  ข้อ 
 ตอนที่ 3  สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  9  ข้อ  
 ตอนที่ 4  สภาพการเมืองการปกครอง   จํานวน  3  ข้อ  
 ตอนที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   จํานวน  3  ข้อ 
 ตอนที่ 6  การดําเนินงานของโครงการ   จํานวน  5  ขอ้ 
 ตอนที่ 7  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็นคําถามปลายเปิด 

3. แบบสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มอาชีพ) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ ป่าต้นน้ํา                  
มีประเด็นการพูดคุย จํานวน 11 ข้อ 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร มีประเด็นการพูดคุย จํานวน      
16 ข้อ 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการโครงการฯ มีประเด็นการพูดคุย จํานวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข มีประเด็นการ

พูดคุย จํานวน 3 ข้อ 
4. แบบสัมภาษณ์สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์

 ส่วนท่ี 2  คําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 7 ข้อ แบ่งเป็น ข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
โครงการพระราชดําริ  โครงสร้างการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  การบูรณาการการปฏิบัติงาน
และความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ผลสําเร็จและปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 
  
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

1. เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ทดลองใช้เครื่องมือจากกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการเก็บข้อมูลจริง จํานวนกลุ่มละ 5 ชุด รวม 10 ชุด เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของคําถามจากการตอบของผู้ให้ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาว่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลหรือไม่ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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8 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. เครื่องมือแบบสอบถาม ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแก่เป้าหมายท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการเก็บข้อมูลจริง จํานวน 30 ชุด และนําผลที่ได้มาทําการวิเคราะห์หา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือหาความเช่ือมั่นของข้อคําถามทั้งราย
ข้อและทั้งฉบับด้วยวิธีการทางสถิติ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. แบ่งคณะทํางานประเมินผลฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี
รายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

2.1 การเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน ใช้แบบสังเกตสภาพทั่วไปหมู่บ้านละ 1 ชุด  
2.2 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามประชาชนทั่วไปในพ้ืนท่ี ทําการเก็บจากประชาชน

ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน ครัวเรือนละ 1 ชุด โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ผู้แทนทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีโครงการเป้าหมาย   

2.3 การเก็บข้อมูลจากผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มอาชีพ) มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นแรก  ติดต่อประสานงานผู้นําชุมชนพร้อมกับช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และนัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณ์ 

ขั้นที่สอง  ทําการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กํานัน  
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประธานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยการบันทึกภาพ
และบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล จํานวนหมู่บ้านละ 3 คน โดยเน้นผู้นําชุมชนที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับโครงการฯ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการฯ ได้อย่างแท้จริงเป็นสําคัญ 
  2.4 การเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ มีวิธีดําเนินการ ดังนี้  
   ขั้นแรก  ผู้วิจัยทําการส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ตอบกลับทางไปรษณีย์   
  ขั้นที่สอง  หลังจากคณะทํางานประเมินผลฯ ได้รับข้อมูลที่ตอบกลับคืนมา จะ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ แล้วจึงทําการนัดหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ เพ่ือทํา
การสนทนากลุ่ม (Focus group) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพ่ิมเติมในประเด็น
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

9 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 
  
 การดําเนินงานประเมินผลฯ ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 รูปแบบ คือ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS มีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อมูลจากแบบสอบถามประชาชนทั่วไป ใช้การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และแปล
ผลข้อมูลโดยใช้แผนภูมิประกอบการพรรณาข้อมูล พร้อมภาพประกอบ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
(Content analysis) โดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) มี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําท้องถิ่น 
2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นําเสนอโดยการพรรณนาข้อมูล พร้อมภาพประกอบ 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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11 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

บทท่ี 3 
ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพชุมชน 

 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ    
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการประเมินผลโครงการฯ ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง 
 หมู่ที่ 2 บ้านโห้ง 
 หมู่ที่ 3 บ้านรมิออน 
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ 
 หมู่ที่ 5 บ้านรมิออนใต้ 
 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ผาแหน 
 หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง 
 หมู่ที่ 8 บ้านปง 
 หมู่ที่ 9 บ้านป่าห้า 
 หมู่ที่ 10 บ้านแพะ 
 หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปางาม 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน จากการสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนร่วมกับการใช้                     
แบบสอบถามข้อมูลจากประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                     
มีดังนี้  
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

13 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากคําบอกเล่าของพ่อหลวงขจร นําโน 
อายุ 65 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1     
ตําบลออนใต้ ท่านได้ให้ประวัติว่า เดิมทีหมู่บ้านน้ี
เคยมีคนจากหมู่บ้านอ่ืนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
เรียกช่ือว่า บ้านสามง่าม คือมีถนนเป็นสามแยก         
แยกหน่ึงไปลําพูน แยกหน่ึงไปเชียงใหม่ อีกแยก
หนึ่งเข้าพ้ืนที่ตําบลออนใต้ บ้านสามง่ามที่ ว่าน้ี 
ประกอบด้วย บ้านหัวหนอง คือบริเวณหัวหมู่บ้านจะมีหนองนํ้าอยู่บริเวณนั้น บ้านหนองข้ีหม่า คือ
บริเวณหนองน้ํามีน้ําขังอยู่ตลอดเวลา มีลักษณะสีคล้ําและมีกลิ่น และบ้านกาดยาว ในอดีตหมู่บ้านน้ี
เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านดอยยาว ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นศรัทธา
เดียวกันกับบ้านดอยยาว เคยมีตลาดเกิดขึ้นที่นี่ เรียกว่า กาดยาวหรือกาดดอยยาว ตามภาษาพูดของ
คนท้องถิ่นที่อาศัยใกล้กับบริเวณน้ี  

ในอ ดีตที่ ผ่ านมาชาวบ้ านแถวละแวก
ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะเรียกช่ือบ้านป่าเหียงว่า บ้านหัว-
หนอง โดยจะแบ่งเป็น 2 ป๊อก ป๊อกเหนือเรียกว่า   
ป่าเหียง ป๊อกใต้เรียกว่า หัวหนองหรือหนองขี้หม่า 

 บุคคลที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ป๊อกบ้าน 
หั วหนองหรือหนองขี้ ห ม่ าค รอบครั วแ รก คื อ 
ครอบครัวของพ่ออุ้ยฟู แม่ขอดแก้ว นําโน ซึ่งได้
อพยพมาจากบ้านแจ่ม ตําบลมะเขือแจ้ จังหวัดลําพูน 

เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุยอง ไม่สามารถระบุปีพ.ศ.ที่อพยพมาได้ ส่วนป๊อกบ้านป่าเหียง บุคคลที่ย้ายมาอยู่
ครอบครัวแรกคือครอบครัวของนายสม (พ่อแคว่นสม) ศรีไชยวงค์ อดีตกํานันตําบลออนใต้ ซึ่งย้ายมา
จากจังหวัดลําปาง ไม่สามารถระบุปีพ.ศ.ที่อพยพมาได้เช่นกัน สาเหตุที่ต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านป่า
เหียง” นั้น เน่ืองจาก นายสม ศรีไชยวงค์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกํานันตําบลออนใต้ในสมัยน้ันอาศัยอยู่ที่
บ้านป่าเหียงพอดี จึงต้ังช่ือหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ว่า “บ้านป่าเหียง” มาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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14 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
 เป็นที่ราบเชิงเขา มีลําเหมืองบ่อส้มไหลผ่าน มี
คลองชลประทานจากเขื่อนแม่กวงพาดผ่าน มีหนองพญา
พรหมเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ และมีภูเขาล้อมรอบ บ้าน  
ป่าเหียงอยู่ในเขตการพัฒนาของเทศบาลตําบลออนใต้ โดย
อยู่ห่างจากเทศบาลตําบลออนใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากที่ ว่าการอําเภอสันกําแพงประมาณ  5  
กิโลเมตร 

ลักษณะเส้นทางคมนาคม 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านป่าเหียงเป็นถนนลาดยาง
สภาพดี ระยะห่างจากหมู่ บ้านถึงที่ ว่าการอําเภอ      
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตร                  
ลักษณะเส้นทางคมนาคมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพดี  

 
แผนท่ีชุมชนบ้านป่าเหียง 

 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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15 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จํานวนหลังคาเรือน  89 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  273 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  139 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  134 คน 

  
4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านดอยยาว หมู่ที่ 1 ตําบลแช่ช้าง 
 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
หมู่บ้านป่าเหียงมีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ประมาณ  250 ไร่  เป็น พ้ืน ท่ีทางการเกษตร 
ประมาณ 200 ไร่ และมีพ้ืนที่ป่าชุมชนประมาณ 
160 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มี
ลําเหมืองบ่อส้มไหลผ่าน มีคลองชลประทานจาก
เขื่อนแม่กวงผ่าน มีหนองพญาพรหมเป็นแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ และมีภูเขาล้อมรอบ 
 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  
ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน    
- ฤ ดูหน าว  ระห ว่าง เดื อน ตุล าคมถึ ง เดื อน
กุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืนๆ 
และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอกปกคลุม
ทั่วไป  
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้งแล้ง แหล่งนํ้า
ในชุมชนแห้งขอด  
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7.1 ดิน 
จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน 

พบว่าลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายนํ้าได้
ดีปานกลาง มี
ที่ ดิ น ทํ า กิ น
และพ้ืนที่ ป่ า

จํานวนมาก และที่ดินบริเวณที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ลําไย 
มะม่วง เป็นต้น  
 
 

 7.2 น้ํา 
จากการสังเกตทรัพยากรน้ําภายในชุมชน พบว่า

บ้านป่าเหียงมีแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
และสามารถ 
ใ ช้ ง า น ไ ด้ 
ประกอบด้วย 

คลองส่งน้ําหรือท่อส่งนํ้า จํานวน 2 แห่ง หนองพญา
พรหม  1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีประปาหมู่บ้าน อีกจํานวน 
2 แห่ง 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7.3 ป่าไม้ 
จากการสังเกตทรัพยากรป่าภายในชุมชน พบว่า

บ้านป่าเหียงมีป่าชุมชน ปัจจุบันอยู่ในความควบคุมดูแล
ของชาวบ้ าน     
ป่าเหียง โดยได้ 
              

ออกกฎระเบียบเพ่ือใช้ในการบังคับและดําเนินการกับผู้บุก
รุกทําลายป่า ตลอดจนการกําหนดค่าปรับแก่ผู้กระทําผิด
ในการบุกรุกทําลายป่าต้นละ 1,000 บาท 

 
8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

จากการสังเกตแหล่งนํ้าภายในชุมชน พบว่าชุมชน
บ้านป่าเหียงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา คือนํ้า
สําหรับอุปโภคและบริโภค ชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้าน  
เป็นหลัก ส่วนน้ําเพ่ือการเกษตรน้ันประชาชนใช้น้ําจากอ่าง
เก็บ นํ้าห้วยลานเป็นบางส่วน  ส่วนใหญ่จะได้รับน้ํ าทํ า
การเกษตรจากคลองชลประทานแม่กวงซึ่งไหลผ่านบริเวณ
ทิศเหนือของหมู่บ้านช่วงรอยต่อระหว่างบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 
และบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ไหลอ้อมผ่านไปทางอําเภอบ้านธิ 
จังหวัดลําพูน 
 
 

 
9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
 จากการสังเกตพืชพรรณบริเวณภายในชุมชน 
พบว่าชุมชนบ้านป่าเหียงมีพืชพรรณตามธรรมชาติส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นฉําฉา พบต้นพะยูงบ้างบางส่วน 
ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ยาสูบ ลําไย มะม่วง 
เป็นต้น  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

17



 
 

18 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านป่าเหียงน้ัน การต้ังบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านตาม
แนวถนนเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีการแบ่งส่วนการ
ปกครองในหมู่ บ้ านแบบหมวดมื้ อ (ป๊ อก ) มีทั้ งหมด             
3 ป๊อก  เพ่ือเป็นการแบ่งความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม
หรือตามประเพณีต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน  
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพ 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านปูน 
บ้ านครึ่ งปู น
ครึ่ งไม้  และ
เป็น บ้ าน ช้ัน

เดียว บ้านบางหลังมีการปรับปรุงเพ่ือให้ที่อยู่อาศัยมี
ความแข็งแรงทนทาน 
 
  
 

2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า การ
ประกอบอาชีพของชาวบ้านป่าเหียงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทํานา ไร่ข้าวโพด 
สวนลําไย ไร่ยาสูบ เลี้ยงโคพ้ืนเมือง และเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
เป็นต้น 
 

ส่วนอาชีพรองในชุมชน ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประชาชน
บางส่วนได้เข้าไปทํางานในอําเภอเมืองในตอนกลางวันและกลับเข้ามายังชุมชนในตอนเย็น  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.4 สภาพการศึกษา 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าบ้านป่าเหียงในอดีตส่วนมากจะส่งลูกหลานไปเรียน
ที่โรงเรียนบ้านแม่ผาแหน และโรงเรียนบ้านดอยยาวเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ใกล้กว่า แต่ในปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านดอยยาวถูกยุบไป เนื่องจากมีนักเรียนมาเรียนหนังสือน้อยกว่าเกณฑ์  

ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนบ้านป่าเหียงส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเขต
อําเภอสันกําแพงและในเมือง ไม่ปรากฏว่าผู้ปกครองนําบุตรหลานไปเรียนในเขตตําบลออนใต้และ     
แม่ออนแต่อย่างใด  

 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่โรงเรียนที่ได้กล่าวมาแล้วจะถูกยุบ ผู้ปกครองก็ส่งลูกหลานของตนเอง
เข้าไปเรียนในเมืองกันก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า โรงเรียนในชุมชนยังขาดคุณภาพการเรียนการ
สอน และขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทําให้บุตรหลานได้เรียนรู้และมีประสบกาณ์ในสิ่งใหม่ ๆ ได้  
ดังน้ันด้วยความกังวลว่า บุตรหลานของตนเองจะไม่ทันคนอื่นและไม่ทันสมัยหากยังเรียนในโรงเรียน
ท้องถิ่นของตนเองอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้บุตรหลานขาดโอกาสท่ีจะก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตนเองต้ังใจไว้ 
 

2.5 สาธารณูปโภค 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน

บ้านป่าเหียงมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกครัวเรือน และภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในที่
สาธารณะไว้อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในเวลา

กลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภค
ภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ําจากประปาหมู่บ้านเป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ
อินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) รวมถึง
ป๊ัมนํ้ามันหยอดเหรียญ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ โดยเสียงตามสาย และมีการประชุม
ประจําเดือน เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รับข่าวสารจากทางราชการก็จะแจ้งในที่ประชุม ซึ่งคนในชุมชนได้ให้
ความร่วมมือดีและมาประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านป่าเหียงมีลักษณะเส้นทางในการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง และถนนในซอยเป็นคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ที่ มี
สภาพดีเข้าถึง

ทั่วบริเวณเส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชน  
 
 
 
 

 
2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสั ง เกตข้ อ มู ลภายใน ชุมชน  พบ ว่า 
ประชาชนในชุมชนทุกคนนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เดิมที
ชุมชนบ้านป่าเหียงในอดีต ชาวบ้านจะไปทําบุญกันที่วัด
ดอยยาว  แม้ว่าจะมีระยะห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร แต่

ด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านป่าเหียงจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เช่น งานปอยหลวง งานตานก๋วยสลาก ผ้าป่า 
กฐิน งานสําคัญทางพุทธศาสนา บ้านป่าเหียงคือส่วนหน่ึง
ของการเข้ าร่วม กิจกรรมของวัดดอยยาวตลอดมา 
จนกระท่ัง พ.ศ.2549 ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ร่วมร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดป่าเหียง (หนองพญา
พรหม) ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาจนถึง
ปัจจุบัน      
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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21 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

2.8 หน่วยงานราชการ 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนไม่
มีที่ต้ังของหน่วยงานราชการ เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมถึงพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพของประชาชน พบเพียงหน่วยงานของชุมชนที่ก่อต้ัง
ขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์ในการติดต่อของประชาชนในชุมชน
เท่าน้ัน  

 
2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านป่าเหียง นอกจากจะมีวัดป่าเหียงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนแล้ว วัดป่าเหียงยังเหมาะแก่
การเป็นสถานท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ในหมู่บ้านและผู้มาเยือนชุมชนอีกด้วย นอกจากน้ียังมี
หนองพญาพรหมเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งได้มีการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เหมาะแก่การที่จะไป
นั่งเล่นให้อาหารปลาและพักผ่อน 
 
ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลบริเวณภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อสื่อสาร
เป็นภาษาหลักภายในชุมชน สําหรับการติดต่อสื่อสารกับ
ทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลาง และ
ภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อสื่อสาร 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านป่าเหียงมีการแต่งกาย
ตามปกติคือเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้นหรือขายาวเหมือนกับคนในเมือง ตามความเหมาะสมกับ
อาชีพและบริบทการใช้ชีวิตประจําวัน 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าเหียงมีการรักษาจารีตประเพณีอันดี
งามตามท้องถิ่นล้านนา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามไทยกลาง เช่น ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีดําหัว ปีใหม่เมือง ประเพณีการสืบชะตาหมู่บ้านหรือการทําบุญใจ๋บ้าน ประเพณีสรงนํ้า   
พระธาตุ การเลี้ยงผีปู่ย่า เป็นต้น 
 
4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน  พบว่าอาหารภายในชุมชนที่ประชาชน    
ส่วนใหญ่นิยมรับประทานเป็นอาหารพ้ืนเมืองหรือ
อาหารท้องถิ่นพ้ืนบ้านภาคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่
มาจากผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหาได้จากภายใน
บริเวณชุมชน นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่นิยม
ประกอบอาหารรับประทานเอง เพ่ือความปลอดภัย
และคุณค่าทางสารอาหาร 
 
ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการดังต่อไปน้ี กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรทํานา กลุ่ม อสม. กลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ปัจจุบันภายในชุมชนยังคงมีการรวมกลุ่มอย่าง
ไม่ เป็นทางการอยู่ เช่น กลุ่มเยาวชน  กลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้า กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มอปพร.กู้ภัย 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน เป็นต้น 
 
 
ตอนท่ี 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านประสบปัญหาเร่ืองนํ้า                  
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้ง  และปัญหาคุณภาพของนํ้าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน                 
มีสีขุ่นคล้ายกับสนิม ซึ่งทางผู้นําชุมชนได้เสนอปัญหาดังกล่าวไปยังเทศบาลเพ่ือรับการแก้ไขแล้ว             

นอกจากนี้ยังประสบปัญหาที่ยังไม่สามารถจัดการได้ คือการวางท่อนํ้าประปายังไม่ครอบคลุม 
ระหว่างบ้านเหนือและบ้านใต้  การเขียนแบบของช่างโยธาไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
เพราะว่า ระยะทางระหว่างระบบประปากับหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันพอสมควร  ชาวบ้านจึงต้องการ
สร้างประปาอีกจุดหน่ึง เน่ืองจากระยะห่างระหว่างระบบประปากับชุมชนมีระยะห่างประมาณ 2 
กิโลเมตร สําหรับปัญหาเรื่องน้ําตกตะกอนของบ้านป่าเหียงป๊อกใต้ที่เป็นน้ําขุ่น (น้ําฮาก) มีสนิมเหล็ก 
หรือมีตะกอน ขณะนี้ทางเทศบาลได้มาประสานงานและแก้ไขปัญหาให้แล้ว 

นอกจากน้ียังพบปัญหาเก่ียวกับระบบการศึกษา คือประชาชนท่ีเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาให้ดีกว่าน้ี หากเป็นไปได้
อยากให้มี 1 โรงเรียน 1 ตําบล เกิดข้ึนในชุมชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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24 รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านป่าเหียง มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจอยู่หลาย
อย่าง เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องจักรสาน หิง 
และแร้วดักหนู 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเร่ืองของความเช่ือใน
สิ่งเหนือธรรมชาติยังคงมีให้พบเห็นอยู่และสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน เช่น ความเช่ือในเรื่องผีปู่ย่า    การใส่ผีเวลาแต่งงาน และทําบุญใจ๋บ้านเพ่ือเป็นศิริ
มงคลให้แก่คนในชุมชนในช่วงปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น  
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

25 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บ้านโห้ง หมู่ท่ี 2 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากการบอกเล่าของพ่อสม ปัญญาคง  
ผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโห้ง 
อายุ 80 ปี เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2556  ท่านได้
ให้ประวัติว่า บ้านโห้ง ก่อต้ังข้ึนราวปี พ.ศ. 2460 
ซึ่งเดิมทีนั้น พื้นที่ของชุมชนไม่ได้ก่อต้ังอยู่ที่  
แห่งน้ี เม่ือ พ.ศ. 2460 ได้มีชุมชนเล็ก ๆ อยู่ทาง
ทิศใต้ของหมู่บ้านชื่อว่า บ้านป่าเปา (บริเวณผืน
นาด้านหลังของซอย 6 ในปัจจุบัน) มีลักษณะ
เป็นที่ดอน  ต่อมาในปีพ.ศ. 2470 พ่อเล้ียงแปง กันทะ คาดว่าน่าจะเป็นผู้นําชุมชนในสมัยนั้น ได้นํา
ชาวบ้านป่าเปาอพยพมาต้ังถ่ินฐานยังพ้ืนที่ปัจจุบันประมาณ 12 หลังคาเรือน และได้ต้ังช่ือหมู่บ้านใหม่ว่า 
“บ้านโห้ง” เพราะมีลักษณะเป็นที่ ลุ่ม สันนิษฐานว่า เป็นท้องน้ําเก่าซึ่งเกิดจากลําน้ําแม่ออนเปล่ียน      
ทิศทางการไหล ชาวบ้านได้ทําการขุดบ่อน้ําบริเวณบ้านของนายตา ระปัน อดีตผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันได้
เสียชีวิตแล้ว และได้พบซากของต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้ดิน จึงได้สันนิษฐานว่า พ้ืนที่นี้เป็นท้องนํ้าเดิม  

พื้นที่ของบ้านป่าเปาที่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมก่อนท่ีพ่อเลี้ยงแปง กันทะจะย้ายมานั้น ที่เป็นบริเวณ 
ผืนนาด้านหลังซอย 6 ปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานการตั้งชุมชนบ้านป่าเปา โดยมีแนวการก่ออิฐที่เป็น
อารามหรือวัดบริเวณพุ่มต้นไม้ใหญ่ มีลักษณะเป็นป่าหนาทึบ ชาวบ้านได้เล่าว่า ท่ีดังกล่าวได้เป็นที่
สาธารณะของหมู่บ้าน โดยไม่มีใครกล้าเข้าในบริเวณป่าดังกล่าวด้วยความกลัวเรื่องอาถรรพ์ และใกล้ ๆ 
กับบริเวณใกล้ป่าดังกล่าว สังเกตเห็นพุ่มต้นตาล 4 ต้น ซ่ึงเคยใช้เป็นเมรุเผาศพของครูบาปินตา อดีตเจ้า
อาวาสวัดป่าตึง และพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่หล้า 

 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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26 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

2. ที่ต้ังหมู่บ้าน 
ลักษณะที่ต้ังเป็นที่ราบลุ่ม มีลํานํ้าแม่ออน

ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ  มีลําคลองกู่เบี้ยที่ผัน
น้ํามาจากลําน้ําแม่ออนไหลผ่านกลางหมู่บ้าน  
และลําเหมืองจากคลองส่งน้ําแม่ผาแหนไหลผ่าน
ด้าน ทิศใต้ของห มู่บ้ าน  บ้ านโห้ งอ ยู่ห่ างจาก
เทศบาลตําบลออนใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสันกําแพง ประมาณ 6 
กิโลเมตร   

 

 

ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ไปยังบ้านโห้งเป็นถนนลาดยาง
สภาพดี ระยะทางจากอําเภอสันกําแพงถึงบ้านโห้ง
ประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางคมนาคมหลัก
ภายในบริเวณหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตสภาพดี     
มีถนนลูกรังบ้างเล็กน้อยบริเวณซอยภายในหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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27 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

แผนที่ชุมชนบ้านโห้ง 

 

 

3. ขนาดของหมู่บ้าน 

จํานวนหลังคาเรือน  119 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  379 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  193 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  186 คน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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28 รายงานการประเมินผล 
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4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านวังธาร ตําบลร้องวัวแดง 

ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11   

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านริมออน หมู่ที่ 3   

 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านมีประมาณ 75 ไร่ พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 275 ไร่ โดยพ้ืนที่                  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ยังคงเป็นของชาวบ้าน และอีกร้อยละ 20 เป็นของนายทุน ต้ังอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม                    
มีแม่น้ําแม่ออนไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทําสวน ลักษณะของดินเป็นดินร่วน 
ถือว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ มักใช้เป็นที่ต้ังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทําการเกษตร และปลูกพืชต่าง ๆ 

 

6. ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 - ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน แต่โดย
ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศท่ีมืดคร้ึมตลอดทั้งวัน 
 - ฤดูหนาว ระว่างเดือนตุลาคมถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่า
ฤดูอ่ืน ๆ และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก มี
หมอกปกคลุมท่ัวไป เนื่องจากหมู่บ้านต้ังอยู่
บนที่ราบเชิงเขา 
 - ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิด
ความแห้งแล้ง แหล่งน้ําในชุมชนจะแห้งขอด 
และมีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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29 รายงานการประเมินผล 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7.1 ดิน 

จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน พบว่า
สภาพของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนที่มีเน้ือดินค่อนข้าง
ละเอียด มีความอุดสมบูรณ์ มีความสามารถในการยึดธาตุ
อาหาร มีการระบายนํ้าและอากาศได้ดี เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกพืช เช่น มะม่วง กล้วย ไผ่ ยาสูบ พริก ข้าวโพด 
รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

 

 

7.2 น้ํา 

จากการสังเกตทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน พบว่า 
แหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างข้ึนที่สามารถใช้
งานได้ประกอบด้วย ลําน้ํา จํานวน 3 สาย คือลําน้ําแม่
ออน คลองกู่เบ้ีย และน้ําจากอ่างแม่ผาแหน มีประปา
หมู่บ้าน จํานวน 2 แห่ง แต่ใช้ได้เพียงแห่งเดียว 

 

 

7.3 ป่าไม้ 

จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้บริเวณชุมชน พบว่าบ้านโห้งไม่มีพื้นที่ป่าชุมชน  
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กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

จากการสังเกตแหล่งน้ําภายในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านโห้งมีแหล่งนํ้าที่สามารถใช้เป็นแหล่งนํ้าเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค คือน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
ชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก ซ่ึงใช้ได้เพียง 1 
จุด โดยคุณภาพของน้ํายังคงความใสสะอาดอยู่ และ
พอเพียงสําหรับคนท้ังชุมชน แรกเร่ิมชุมชนมีนํ้าประปา
ใช้เม่ือปีพ .ศ. 2537 โดยก่อต้ังที่บริเวณวัดบ้านโห้ง 
ช่วงแรกน้ํ ายังคงใสสะอาดดีอยู่  แต่พอ  3 ปีห ลัง 
ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหานํ้าแห้ง เป็นสนิม และมีกล่ินเหม็น ทางชุมชนได้แก้ปัญหาโดยการเปล่ียนถัง 
เปล่ียนหม้อกรองแต่ก็ยังไม่ดีข้ึน จนกระท่ังปีพ.ศ. 2546 ทางองค์การบริหารส่วนตําบลออนใต้ในขณะนั้น
ได้ทําเรื่องของบประมาณสนับสนุนการสร้างประปาจากกรมพัฒนาชุมชนและกรมป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย และได้แท็งก์น้ําประปาใหม่มาอีก 1 จุด บริเวณใกล้ ๆ กับประปาตัวเดิม ซ่ึงใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน 

 

9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 

  จากการสังเกตพืชพรรณภายในชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านโห้ง มีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
ได้แก่ ไผ่ ฉําฉา สัก เป็นต้น ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
มะม่วง ลําไย ยาสูบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านโห้งมี ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและปลูก
บ้านเรือนติดกันแต่มีการก้ันอาณาเขตบริเวณท่ีอยู่
อาศัยของตนด้วยการสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการต้ังถ่ินฐานแบบกลุ่ม กล่าวคือมีการ
แบ่งส่วนการปกครองบริเวณภายในหมู่บ้านแบบหมวด
มื้อ หรือเรียกว่า “ป๊อก” ลักษณะครอบครัวของ
ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่ ประชาชนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมในชุมชน และนับถือศาสนาพุทธ 

 

2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ เดิมทีเป็น
การสร้างบ้านโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง 
ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบยกใต้ถุน
สูง  และที่อยู่อาศัยบางหลังมีการสร้างยุ้งข้าวไว้ใน
พื้นท่ีบริเวณบ้าน เนื่องจากชุมชนบ้านโห้งตั้งอยู่บน
บริเวณที่ราบเชิงเขา ชาวบ้านจึงมีการสร้างบ้านเรือน

ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากป่าไม้บริเวณเชิงเขามาใช้ในการสร้างบ้าน แต่ภายหลัง
บ้านเรือนหลายหลังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทําให้ลักษณะของที่อยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไป คือลักษณะ
บ้านเป็นแบบคร่ึงไม้ครึ่งปูน แต่มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่เป็นบ้านปูนช้ันเดียวเพ่ือประยุกต์ให้มีความทันสมัย
และสร้างความแข็งแรงทนทานให้กับตัวบ้าน รวมถึงความม่ันใจแก่ผู้ท่ีอยู่อาศัย นอกจากน้ียังมีการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว คือการทําที่อยู่อาศัยเป็นโฮมสเตย์ 
(Homestay) เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน 

 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน และการ   
ปศุสัตว์เป็นหลัก  โดยมีพืชเศรษฐกิจได้แก่  ข้าว ยาสูบ 
ข้าวโพด และพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล  จากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบของชุมชนบ้านโห้ง พบว่า  
ในฤดูการผลิตจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม  กระบวนการผลิตยาสูบเริ่มต้ังแต่การปลูกไป
จนถึงการอบน้ัน ใช้การจ้างแรงงานต่างด้าวในการทํางาน โดยชาวบ้านจะเป็นผู้จัดการ ซ่ึงวิถีการผลิต
ยาสูบดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ชาวบ้านใช้วิธีการลงแขกช่วยเหลือกัน 

ส่วนในด้านการปศุสัตว์ มีการเล้ียงโคเน้ือ โคนม ไก่พื้นเมือง และสุกร เพ่ือบริโภคและเพ่ือ
จําหน่าย  เมื่อว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ชาวบ้านจะหันมาทําอาชีพรอง ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป  

ในชุมชนบ้านโห้งยังมีกลุ่มเย็บผ้าด้วย ซึ่งจากการเข้า
ไปศึกษา พบว่า คุณอิษดา จอมบัวคํา ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงงาน
เล็ก ๆ โดยใช้บ้านเป็นสถานที่ เย็บผ้า รับผ้าจากโรงงาน
ภายนอกหรือตามความต้องการของลูกค้า โดยนําผ้ามาให้
ผู้หญิงภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเดินทางมาเย็บที่
โรงงาน หรือสามารถนําไปเย็บท่ีบ้านของตนเองได้  

นอกจากนี้ชุมชนบ้านโห้งยังมีสถานท่ีที่น่าสนใจ เช่น 
โฮมสเตย์ (Homestay) พิพิธภัณฑ์ สวนศิลป์เตาออนใต้ และออนใต้ฟาร์ม ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับประชาชนผู้สนใจด้วย     
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.4 สภาพการศึกษา 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านโห้งมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 
1 แห่งต้ังอยู่ภายในชุมชน ได้แก่ “โรงเรียนบ้านโห้ง” 
มีนักเรียน จํานวน 40 คน มีครูประจําการ จํานวน 9 
คน ภารโรง 1 คน และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน 1 แห่ง เด็กบางส่วนที่พ่อแม่มีฐานะดีจะถูก
ส่ งไป เรียนใน ตัวอําเภอสัน กําแพงและใน เมือง
เชียงใหม่ ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงชั้น
ปริญญา เนื่องจากมีค่านิยมท่ีว่า โรงเรียนในเมืองมีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดีกว่าโรงเรียนในชุมชน  
และหลังจากเรียนจบแล้ว ส่วนใหญ่เข้าไปทํางานในเมืองหรือต่างจังหวัด โดยมากชาวบ้านในชุมชนยังมี
ค่านิยมและมีการปลูกฝังแก่เยาวชนเก่ียวกับการศึกษาว่า ต้องได้รับการศึกษาในระดับที่สูง มีอาชีพและ
ฐานะทางการเงินที่ม่ันคง เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนและสังคม  

  

2.5 สาธารณูปโภค 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านโห้งทุกหลังคาเรือนใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะไว้อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
เวลากลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ําจากแหล่งน้ําบาดาล 
และประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 2 แห่ง มีโทรศัพท์บ้าน 30 หลังคาเรือน 
และโทรศัพท์เคล่ือนที่ซ่ึงสามารถใช้บริการได้ทุกเครือข่าย          
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านโห้งมีลักษณะเส้นทางในการคมนาคมบริเวณ
ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพดี 
ทําให้การเดินทางสะดวกสบายพอสมควร 

 

 

2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในชุมชนคือวัดบ้านโห้ง ที่
ก่อสร้างข้ึนในราว ๆ ปี พ.ศ. 2475  ถือเป็นวัดเก่าแก่
วัดหน่ึงในตําบลออนใต้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านโห้ง  นอกจากนี้วัดบ้านโห้งยังเป็นสถานที่  
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาด้วย 

 จากอดีตถึงปัจจุบันมีการเป ล่ียนแปลง   
โดยคนวัยหนุ่มสาวในชุมชนได้ออกไปทํางานและ
เรียนหนังสือในเมืองเป็นส่วนใหญ่  ทําให้การไป
ทําบุญที่วัดจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นส่วนใหญ่     
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.8 หน่วยงานราชการ 

จากการสังเกตข้อมูลภายใน ชุมชน  พบว่า มี
หน่วยงานราชการเพียงแห่งเดียวต้ังอยู่ภายในชุมชน คือ    
โรงเรียนบ้านโห้งท่ีเน้นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กใน
ชุมชนและเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง  

 

2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสั งเกต ข้อ มูลภายใน ชุมชน  พบว่า 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนบ้านโห้ง คือศาลา
อเนกประสงค์  เนื่ อ งจากมีบ ริการ  Free WiFi ให้ แ ก่

ประชาชน และเป็นที่รวมตัวกันของผู้สูงอายุเพ่ือทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากน้ียังมีศาลาอ่านหนังสือบริการ
ให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 

1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อส่ือสาร     
เป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อส่ือสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลาง 
และภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อส่ือสาร 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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36 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

2. การแต่งกายโดยทั่วไป 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านโห้งมีการแต่งกายตามปกติ คือ 
เส้ือยืดคอกลม กางเกงขาสั้นหรือขายาวเหมือนกับคนในเมือง ส่วนผู้หญิงและผู้ชายในวัยทํางานตลอดจน
ผู้สูงอายุจะมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองทําและบริบทความเป็นอยู่ของชีวิตประจําวัน 

 

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของชุมชน                     
เป็นแบบล้านนา สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ประเพณีวันย่ีเป็ง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณี
เล้ียงผีเส้ือบ้าน ประเพณีเล้ียงผีปู่ย่า ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีวันสําคัญ                  
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ เป็นต้น  
  

4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม
รับประทานคืออาหารพื้นเมือง หรืออาหารท้องถ่ิน โดยหา
วัตถุดิบมาจากผักท่ีครัวเรือนปลูกเอง บางส่วนซ้ือจาก
ร้านค้าภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะประกอบ
อาหารเองมากกว่าซื้อแบบสําเร็จรูปปรุงสุกแล้ว เช่น แกง

หน่อไม้ แกงเห็ด ผัดผัก และเน้ือสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 

   

   

 

 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 

4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชนพบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ คือกลุ่มที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มกองทุนต่างๆ เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน เป็นต้น รวมถึงการ
รวมกลุ่ม ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) 
ภายในหมู่บ้าน    

   

4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ภายในชุมชนปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของการจับกลุ่ม
พบปะพูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้าภายในชุมชน
และศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยัง
พบว่า ภายในชุมชนยังมีพิพิธภัณฑ์สวนศิลป์ และ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของออนใต้ฟาร์ม ซ่ึงถือว่าเป็น
การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการที่ เกิด ข้ึนจาก
ภายนอกชุมชนเข้ามาก่อต้ังภายในชุมชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรบ้านโห้ งรับน้ํ า                   
จากลําน้ําแม่ผาแหน ลําน้ําแม่ออน และคลองกู่เบี้ยเป็นหลัก  และเกษตรกรยังมีความต้องการน้ําเพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกมากข้ึน ขณะที่ปริมาณน้ําบริเวณภายในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจาก
ปัญหาภัยแล้ง ทําให้ชาวบ้านในชุมชนคิดหาทางแก้ไขปัญหา โดยชาวบ้านต้องการสร้างฝายชะลอน้ํา 

ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกษตรกรเร่ิมที่จะปรับตัวกับภัยแล้งและหาทางออกในเร่ืองการ
เพาะปลูก ยกตัวอย่าง เช่น การทํานาโดยหว่านข้าวแห้ง คือหว่านแล้วไถกลบแล้วรอให้ฝนตก แต่ต้องมี
การดําเนินการในส่วนของการกําจัดวัชพืช เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันในการไม่ตัดไม้ทําลายป่า 
และไม่แย่งกันใช้นํ้า เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงกัน 

อีกปัญหาที่พบ ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือปัญหาการลักขโมยที่มีต้นเหตุเกิดจาก
การขาดแรงงานของคนในชุมชน จึงทําให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในหมู่บ้าน เช่น การเก็บ
ลําไย การเก็บเก่ียวใบยาสูบ เป็นต้น จึงทําให้เกิดปัญหาลักขโมยตามมา 

 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือได้ว่า เป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาอาชีพเสริม ซ่ึงที่ผ่านมายังไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การทําผ้าทอมือที่กลุ่มแม่บ้านได้
นําไปต่อยอดทําเป็นกระเป๋าในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายต่อไปได้ 

สําหรับภูมิปัญญาด้านความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านยังคงสืบทอดในเร่ืองการเล้ียงผีปู่ย่า 
ผีเส้ือบ้าน ใจ๋บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านและตัวเองรวมถึงครอบครัวมีความสุขและความสงบสุขของคนในชุมชน 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

38
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39 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากคนในสมัยโบราณที่เล่าสืบทอดกัน
มาว่า เม่ือปี พ .ศ . 2435 ซ่ึงได้มีการแต่งต้ัง
ผู้ใหญ่บ้านริมออน มีประชากร 30 หลังคาเรือน  
บรรพบุรุษเป็นคนพ้ืนเมืองและอพยพมาจาก
แคว้นสิบสองปันนา ซ่ึงบางส่วนอพยพมาจาก
สุโขทัย ต้ังถ่ินฐานบนฝ่ังแม่น้ําแม่ออน ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์และได้อาศัยอยู่บริเวณที่ติด
กับลําน้ําแม่ออน จึงได้ต้ังชื่อหมู่บ้านว่า “บ้าน
ริมออน” มาจนถึงปัจจุบัน 

จากคําบอกเล่าของพ่อสิงห์ จอมใจป้อ อายุ 86 ปี เดิมทีพ่อของพ่อสิงห์เป็นคนบ้านริมออน แต่ไป
แต่งงานกับแม่ ซ่ึงเป็นคนแม่ปูคา พ่อสิงห์จึงเกิดที่แม่ปูคา เม่ือพ่อสิงห์อายุได้ 3 ขวบ พ่อและแม่ได้ย้ายจาก
บ้านแม่ปูคามาตั้งครอบครัวที่บ้านริมออน พ่อขันเล่าว่า ในขณะน้ันมีบ้านเรือนอยู่ย่ีสิบกว่าหลังคาเรือน 
โดยบริเวณที่ต้ังถ่ินฐานของชุมชนอยู่บนฝั่งแม่นํ้าแม่ออน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าไม้สัก ป่าอ้อย มี
โรงงานอีดอ้อย (ทํานํ้าอ้อย) โดยใช้แรงวัว ควาย และใช้เกวียนในการขนอ้อย โรงงานอีดอ้อย ปัจจุบัน คือ
บริเวณสวนลําไยและหน้าโรงงานใบยาสูบของกํานันอดุลย์ อินก้อนวงค์ 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2. ที่ต้ังหมู่บ้าน 

บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ตําบลออนใต้ พื้นที่เป็น
ที่ราบลุ่ม  โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของชาวบ้าน 
และเป็นของนายทุน  

 

ลักษณะ/เส้นทาง 

 ลั กษณ ะเส้นท างคมนาคมจาก อํ า เภอ        
สันกําแพงไปยังหมู่บ้านริมออน เป็นถนนลาดยาง
สภาพค่อนข้างดี ลักษณะเส้นทางคมนาคมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพดี และสลับกับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ รวมไปถึงถนนลูกรังบ้างเล็กน้อย มีการจัดการเร่ืองทางเดินรถอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง 

 

แผนที่ชุมชนบ้านริมออน 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

40



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

41 รายงานการประเมินผล 
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3. ขนาดของหมู่บ้าน  

จํานวนหลังคาเรือน   95  หลังคาเรือน 

จํานวนประชากรท้ังหมด   324   คน  

จําแนกเป็น เพศชาย   141  คน   

จําแนกเป็น เพศหญิง   183  คน 

 

4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อเขต บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัวแดง  

ทิศใต้   ติดต่อเขต บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6  

ทิศตะวันออก ติดต่อเขต บ้านโห้ง หมู่ที่ 2   

ทิศตะวันตก ติดต่อเขต บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5   

 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 

บ้านริมออนเป็นชุมชนที่ ต้ังของคลองกู่เบ้ีย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับพ้ืนที่ลาดชัน
เล็กน้อย ชุมชนโดยรอบมีต้นไม้เล็ก-ใหญ่ผสมกันไป 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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42 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ต้นไม้ในพื้นที่มีใบเขียวชอุ่ม และมีฝนตกตลอดวัน 

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศโดยส่วนใหญ่มีบรรยากาศดี มีหมอก
ปกคลุมทั่วชุมชน 

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศแห้งแล้ง น้ําในลําน้ําลําห้วยแห้งขอด 

 

7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7.1 ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
สภาพดินภายในชุมชนมีลักษณะเป็นดินร่วนซุย 
เป็นดินที่ใช้ปลูกพืชสวนครัวได้ดี สามารถอุ้มน้ําได้
ในระดับหน่ึง จึงทําให้ปลูกพืชเกษตรได้ 

 

  

 7.2 น้ํา 

    จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า บ้านริมออนมีแหล่งนํ้าที่ชาวบ้านในชุมชนนํามาใช้
ประโยชน์หลายแหล่ง ประกอบด้วย ลําน้ําแม่ออน 
คลองกู่เบ้ีย ประปาหมู่บ้าน ทั้งการอุปโภคและ
บริโภคในครัวเรือนรวมไปถึงใช้ในการเกษตร 

 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7.3 ป่าไม้ 

จากการศึกษาข้อมูลบริเวณชุมชน พบว่า 
ลักษณะของป่าบริเวณโดยรอบชุมชนมีพื้นที่ป่า
เล็กน้อย มีต้นไม้ใหญ่ริมลําน้ํา ในบริเวณพ้ืนที่ป่ามี
พันธุ์ไม้ท่ีพบเห็นได้ง่าย เช่น ไผ่ สัก และจามจุรีหรือ
ฉําฉา ฯลฯ การใช้ประโยชน์จากป่า ได้แก่ ไม้ไผ่ 
หน่อไม้ เห็ด เป็นต้น 

 

8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านริมออนมีแหล่งน้ําที่ ใช้ในการอุปโภค        
และบริโภคเป็นน้ําที่มาจากประปาหมู่บ้านโดยการ
ต่อท่อส่งน้ําจากจุดต้นน้ําไปยังจุดกักเก็บน้ําบริเวณ
ใกล้กับชุมชนและภายในชุมชน 

 

 

 

 

9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 

จากการสังเกตพืชพรรณบริเวณภายในชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านริมออนมีพืชพรรณตามธรรมชาติ ได้แก่ 
ไผ่ สัก ฉําฉา ขนุน  เป็นต้น  ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
มะม่วง ลําไย ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
 
2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้าน
ริ ม ออน มี ลั กษณ ะการตั้ ง ถ่ิ น ฐาน แบบกลุ่ ม (Cluster 
settlement) เนื่องจากชุมชนมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ 
ลักษณะการต้ังถ่ินฐานที่อยู่อาศัยและปลูกบ้านเรือนติดกัน 
แต่มีการก้ันอาณาเขตบริเวณที่อยู่อาศัยของตนด้วยการสร้าง
รั้วล้อมรอบบริเวณบ้าน และมีการแบ่งส่วนการปกครอง
บริเวณภายในหมู่บ้าน แบบหมวดม้ือ หรือเรียกตามภาษา

ท้องถ่ินภาคเหนือว่า“ป๊อก” ลักษณะครอบครัวของ
ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 
และมีการปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ เดียวกัน 
ประชาชนท่ีอาศัยส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมในชุมชน และ
นับถือศาสนาพุทธ 

 
 
2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ เดิมเป็นการ
สร้างบ้านโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านไม้แบบยกใต้ถุน
สูง แต่ภายหลังบ้านเรือนหลายหลังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยทําให้ลักษณะของที่อยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไป 
คือ ลักษณะบ้านเป็นแบบคร่ึงไม้ครึ่งปูน แต่มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่เป็นลักษณะของบ้านปูนช้ันเดียวเพื่อ
ประยุกต์ให้มีความทันสมัยและสร้างความแข็งแรงทนทานให้กับตัวบ้าน รวมถึงความม่ันใจแก่ผู้ท่ีอยู่อาศัย 
ทั้งสไตล์ล้านนา และสไตล์โมเดิร์น 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร นอกจากนั้นรับจ้าง ค้าขาย และประกอบกิจการต่าง ๆ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า 
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตก ประกอบกับขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรในฤดูร้อน ประชากรส่วนใหญ่จึง
หันมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือการค้าขาย ต้ังแต่การเปิดร้านค้าไปจนถึงการเก็บ
ผัก ของป่า อาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้ ตามแหล่งธรรมชาติ นํามาวางขายเป็นวันๆ การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรจึงเหลือน้อยลง ถึงแม้จะมีตลาดนัดชุมชนวันอาทิตย์ก็ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจของชุมชนดี
ขึ้น เพราะชุมชนมีสินค้าเป็นพืชผักผลไม้และของป่าตามฤดูกาล ดังน้ันประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จึงดํารง
ชีพแบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบประหยัด มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและวางขาย แต่ไม่มีการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

บ้านริมออนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพราะเป็น
หมู่บ้านที่ มีร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นที่ ต้ังของ
เทศบาลตําบลออนใต้  สํานักงานสหกรณ์เครดิต    
ยูเน่ียน มีร้านขายรถจักรยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โรงงานเย็บผ้า เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สภาพการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า เด็กในชุมชนบ้านริมออนบางส่วนไปเรียนหนังสือ                 
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนแม่ผาแหน และโรงเรียนวัดบ้านโห้ง เด็กบางส่วนที่พ่อแม่มีฐานะดีก็จะถูก
ส่งไปเรียนในตัวอําเภอสันกําแพงและในเมืองเชียงใหม่ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงระดับปริญญา 
เนื่องจากมีค่านิยมว่า โรงเรียนในเมืองมีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดีกว่าโรงเรียนในชุมชน  ภายหลังจาก
เรียนจบแล้ว ส่วนใหญ่เข้าไปทํางานในเมืองหรือต่างจังหวัด ชาวบ้านในชุมชนยังมีค่านิยมและมีการปลูกฝัง
แก่เยาวชนเก่ียวกับการศึกษาว่า ต้องได้รับการศึกษาในระดับที่สูง มีอาชีพและฐานะทางการเงินที่ม่ันคง 
เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนและสังคม  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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นอกจากน้ีก็ยังพบว่า ในชุมชนบ้านริมออนมี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้บริการแก่ประชน 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนตามปกติได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาตนเอง  

 

 

2.5 สาธารณูปโภค 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านริมออนใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน บริเวณภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะไว้อํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในเวลากลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ํา
จากประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการแก่ประชาชน โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถ
รับคล่ืนการให้บริการได้ทุกเครือข่าย      
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 

จากการสังเกตข้อมูลภายใน ชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านริมออนมีลักษณะเส้นทางใน
การคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีสภาพดี แต่ยังมีถนนบางจุดในซอย
ของหมู่บ้านยังคงเป็นถนนลูกรัง และยังมีสะพาน
เช่ือมระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อใช้ในการเดิน 
ที่สะดวกข้ึน 

 

2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า
ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในชุมชน คือวัดอรุณโชติกา
ราม หรือวัดริมออน ที่ก่อสร้างข้ึนในราวๆ พ.ศ. 2476 
ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหน่ึงในตําบลออนใต้ เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้านริมออนและชาวออนใต้  นอกจากนี้
วัดอรุณโชติการามยังเป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนด้วย  โดยเฉพาะกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
และในบริเวณวัดริมออนใกล้กับวิหารมีกุฏิเก่า หรือที่

ชาวบ้านเรียก “ศาลาร้อยปี” ซ่ึงเป็นศาลาไม้  
ยกพ้ืนสูง ก่อสร้างในสมัยที่ครูบาแก้วเร่ิมสร้าง
วัดริมออน ช่วงปี พ.ศ. 2478 -  2483 ใช้เป็น
สถานที่ พั ก อ า ศั ยของพ ระ ภิ ก ษุ  ปั จ จุบั น
คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านริมออนได้มี
มติร่วมกันที่จะอนุรักษ์อาคารไม้หลังนี้ไว้เป็น
สถานที่ ศึกษาทางประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ท่องเท่ียวสําหรับคนรุ่นหลังต่อไป 

 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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48 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

2.8 หน่วยงานราชการ 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า มีหน่วยงานราชการหนึ่งแห่งตั้งอยู่ในชุมชน คือสถาน

บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยกู้ภัย และสํานักงานเทศบาล 

 

 

2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนบ้านริมออน คือ 
ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เนื่องจากมีบริการ Free WiFi ให้กับประชาชน และเป็นที่รวมตัวกันของ
ผู้สูงอายุและทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน มีศาลาอ่านหนังสือบริการให้แก่ประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีใน
ชุมชนบ้านริมออนยังมีกุฏิ หรือศาลาไม้ร้อยปีอยู่ภายในวัดอรุณโชติการาม ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้      

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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49 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตอนที่ 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 

1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน  (ภาษาเหนือ ) ในการ
ติดต่อส่ือสารเป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อส่ือสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้
ภาษาไทยกลาง และภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อส่ือสาร  

2. การแต่งกายโดยทั่วไป 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านริมออนมีการแต่งกายตามปกติ 
คือเส้ือยืดคอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาวเหมือนกับคนในเมือง ส่วนผู้หญิงและผู้ชายในวัยทํางาน
ตลอดจนผู้สูงอายุจะมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองทําและบริบทความเป็นอยู่ของ
ชีวิตประจําวัน 

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ศิลปะ
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของชุมชนเป็นแบบล้านนา
สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่น ประเพณีวันย่ีเป็ง  
ประเพณีวันสงกรานต์ สงนํ้ากู่ตุ๊ลุงหม่ืน ทําบุญใจ๋บ้าน 
ประเพณีการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้กํ้าสะหลี เลี้ยง
เส้ือบ้านท่ีจะจัดข้ึนประมาณปลายเดือนมิถุนายน และการ
เล้ียงเสื้อวัดที่จะทําทุกครั้งที่มีกิจกรรมในวัด ประเพณีวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันวิสาขบูชา ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ เป็นต้น 

4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานเป็น
อาหารพ้ืนเมือง หรืออาหารท้องถ่ินโดยหาวัตถุดิบมาจากผักที่
ครัวเรือนปลูกเอง บางส่วนซื้อจากร้านค้าภายในหมู่บ้าน โดย
ส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะประกอบอาหารเองมากกว่าซ้ือแบบ
สําเร็จรูปปรุงสุกแล้ว เช่น แกงหน่อไม้ แกงเห็ด  ผัดผัก และ
เนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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50 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 

4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือ 
กลุ่มที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กลุ่มเกษตรกร   
ผู้ปลูกข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น 

4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 
จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่ม                   

อย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของการจับกลุ่มพบปะพูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้าภายในชุมชน                
และศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  

 

ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พ บ ว่ า  ปั จ จุ บั น เก ษ ต ร ก ร บ้ า น ริ ม อ อ น รั บ น้ํ า                   
จากลําน้ําแม่ผาแหนเป็นหลัก และเกษตรกรยังมีความ
ต้ อ ง ก า ร นํ้ า เ พ่ื อ ใ ช้ ใน ก า ร เพ า ะ ป ลู ก ม า ก ข้ึ น                      
ขณะที่ปริมาณนํ้าภายในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เนื่องจากชาวบ้านประสบกับปัญหาน้ํ าไม่
เพยีงพอต่อการเกษตร ทํานาได้คร้ังเดียว โดยใช้น้ําจากอ่างแม่ผาแหนร่วมกับอีก 7 หมู่บ้าน เม่ืออ่างเก็บนํ้า
แม่ผาแหนตื้นเขิน ทางชลประทานจึงได้ขุดลอกให้กว้างและลึกมากข้ึน แต่ไม่มีน้ําขัง ทําให้ลําเหมืองดึงน้ํา
จากบ่อน้ําของชาวบ้านแห้งตามไปด้วย ชาวบ้านจึงแก้ไขปัญหาโดยการใช้กระสอบทรายก้ันลําน้ําออน เพื่อ
สูบน้ําไปใช้ในการทํานาข้าว ชุมชนมีความพยายามที่จะทําจุดก้ันน้ําเพ่ิม แต่ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัว
แดงไม่ให้สร้าง เพราะเกรงว่าจะทําให้นํ้าท่วม   

ส่วนลําเหมืองกู่เบี้ย ซ่ึงเป็นเหมืองคอนกรีต ไหลผ่านหมู่บ้านริมออน แต่เนื่องจากมีความลึกและ
ลาดชันมาก ทําให้น้ําจากลําเหมืองไหลลงไปสู่ท่ีตํ่าปลายเหมืองท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากลําเหมืองได้  ปัญหาภัยแล้งทําให้ชาวบ้านในชุมชนคิดหาทางแก้ไขปัญหาโดยการสูบน้ําจาก

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

51 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บ่อบาดาลที่ มีปริมาณน้ํ าค่อนข้างน้อย ส่งผลทําให้ ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการสูบนํ้าออกจาก                    
บ่อบาดาลในราคาที่สูงมาก นอกจากน้ียังมีการต่อท่อดูดนํ้าข้ึนมาใช้ ถ้าแรงดันน้ํามีไม่มากพอก็จะ         
ไม่สามารถที่จะนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ได้    

 

 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ในชุมชนบ้านริมออนมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ   
การจักสาน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
ของไม้กวาด สวิงจับปลา แซะ ข้อง ไซ เป็นต้น 

สําหรับภูมิปัญญาด้านความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชนยังมีความเช่ือเรื่องเหนือ
ธรรมชาติอยู่ เช่น มีการทําพิธีเล้ียงผีปู่ย่า การเล้ียงผีเส้ือวัด ผีเส้ือบ้าน โดยจะทําในวันแรมเก้าคํ่า เดือนเก้า 
การทําบุญใจ๋บ้าน (เสาหลักบ้าน) ทุกป๋ีใหม่เมือง ตลอดจนการดูเม่ือ ดูหมอ ร่างทรง แกว่งข้าว (ผีหม้อนึ่ง) 
ถือฤกษ์ยาม วันดีวันเสีย ฮีตฮอย ส่ิงที่ควรกระทําในวิถีชีวิต เช่น คติเรื่องการแต่งงาน “บ้านบ่าดีฮ่วมเดือน 
เฮือนบ่าดีฮ่วมป๋ี” หมายถึงคนท่ีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ควรแต่งงานในเดือนเดียวกัน พี่น้องท่ีอยู่ในบ้าน
หลังเดียวกันไม่ควรแต่งงานในปีเดียวกัน จะทําให้อยู่กันไม่ยืด มีหรืออยู่อย่างไม่มีความสุข หรือหากจะ
ก่อสร้างบ้านจะต้องกําหนดทิศ กําหนดฤกษ์วันตามที่ผู้นําทางด้านจิตวิญญาณบอก เม่ือจะต่อเติมบ้านหรือ
ต่อเติมบ้านเสร็จแล้วจะต้องมีการทําพิธีสวดถอนเพ่ือแก้เคล็ดก่อน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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53 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากการไปพบปะพูดคุย กับคนเฒ่ าคนแก่    
บ้ าน ป่ าแ งะคื อ พ่ อ อุ้ ย ก๋อ งคํ า  ฟู ฟอง  อายุ  77  ปี                      
และพ่ออุ้ยบุญตัน ไชยสิทธ์ิ อายุ 71 ปี ซึ่งเป็นหมอ
พ้ืนบ้านด้านสมุนไพร และจากเอกสารประวัติความ
เป็นมาของบ้านป่าแงะ พ่ออุ้ยเล่าว่า บ้านป่าแงะมีอายุ
ประมาณ 150 ปี ในอดีตบ้านป่าแงะเป็นบ้านป่า เป็น
ภูเขา ปกคลุมด้วยพรรณไม้หลายชนิด ไม่มีถนน  มีแต่ทางวัวทางควายเดิน มีสัตว์ป่าและมีเสือ มีน้ํา
เยอะมากไหลมาจากห้วยแม่ลานและห้วยแม่ผาแหน ตอนน้ันยังไม่มีการสร้างอ่างเก็บนํ้า ซึ่งแต่ก่อนใน
ละแวกหมู่บ้านมีต้นไม้จํานวนมาก ที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ “ต้นแงะ”  มีมากกว่าไม้ชนิดอ่ืนและมีต้น
ใหญ่มากกว่าต้นอ่ืนๆ ต้ังช่ือหมู่บ้านตามช่ือของต้นไม้นั้นว่า “บ้านป่าแงะ” แต่ในปัจจุบันต้นแงะถูก
ทําลายจนหมด ชาวบ้านรุ่นเก่าบอกว่า บริเวณที่มีต้นแงะต้นใหญ่ที่สุดนั้น ปัจจุบันได้ต้ังเป็นใจ๋บ้าน 
และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านจะจัดพิธีทําบุญประจําหมู่บ้านขึ้น   

คนกลุ่ มแรกที่ เป็นผู้ ก่ อ ต้ั งหมู่ บ้ านนี้ คื อ    
นายพรหม และนายนัด ต่อมามีลูกหลานขยาย
ครอบครัวเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ประชาชนส่วนมากอพยพ
มาจากที่ อ่ืน เช่น บ้านปง ตําบลออนใต้ อําเภอสัน
กําแพง  บ้านปงอยู่ห่างจากบ้านป่าแงะประมาณ 1 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มและ
มีดอยห้อมล้อม เส้นทางคมนาคมแคบ ห่างไกลจาก

หมู่บ้านอ่ืนจึงอพยพมาต้ังถิ่นฐานใหม่ที่สะดวกกว่า และอีกชุมชนหน่ึงที่อพยพมา คือบ้านยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี อพยพมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และบางกลุ่มมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เหตุที่
ชาวบ้านอพยพมาที่นี่มีสาเหตุมาจากท่ีอยู่เดิมไม่สะดวกต่อการทํามาหากิน ซึ่งในช่วงแรกชาวบ้านไม่ได้
ต้ังใจจะเข้ามาต้ังถิ่นฐานถาวร แต่เป็นเพราะชาวบ้านได้นําวัวและควายมาเลี้ยง เนื่องจากบ้านป่าแงะมี
แหล่งหญ้าที่อุดมสมบรูณ์กว่าและเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการต้อนวัวควายกลับบ้าน ชาวบ้านจึง
สร้างกระท่อมอยู่กลางทุ่งเพ่ือเฝ้าดูแลสัตว์ที่ตนนํามาเลี้ยงต่อมาภายหลังจึงขยับขยายครอบครัวออกไป
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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54 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เรื่อย ๆ จนกลายเป็นการอยู่อาศัยแบบถาวร ญาติพ่ีน้องหรือลูกหลานก็ติดตามอพยพมาอยู่ด้วย จน
ขยายครัวเรือนกลายเป็นชุมชนในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
 ช่ือหมู่บ้าน บ้านป่าแงะ หมู่ที่  4 ตําบลออนใต้  
อํ า เภ อ สั น กํ าแพ ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  ต้ั งอ ยู่ ท า ง             
ทิศตะวันออกของอําเภอเมือง และอําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะห่างจากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9 กิโลเมตร มี

ระยะทางห่างจากเทศบาลตําบลอ่อนใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร 
 
 
ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านป่าแงะ เป็นถนนลาดยาง
สภาพดี  ระยะห่ างจากหมู่ บ้ าน ถึงที่ ว่าการอําเภอ       
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  9 กิโลเมตร 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพดี  

 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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แผนท่ีชุมชนบ้านป่าแงะ 

 

3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จํานวนหลังคาเรือน  139 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  483 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  232 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  251 คน  

 
 
4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ป่าชุมชน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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5. ลักษณะภูมิประเทศ 
หมู่บ้านป่าแงะมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 250 ไร่  มีพ้ืนที่ทางการเกษตร 350  ไร่ และมีพ้ืนที่

ป่าชุมชนประมาณ 100 ไร่เศษ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีป่าไม้มาก 
มีน้ําแม่ออนไหลผ่าน และมีน้ําจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ไหลมาตามคลองชลประทาน ลักษณะของดินเป็นดินร่วน
ปนทราย ระบายน้ําได้ดีปานกลาง มีที่ดินทํากินมาก ซึ่ง
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและที่ดินบริเวณที่ราบลุ่ม 
เหมาะสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด 
ยาสูบ ลําไย มะม่วง เป็นต้น   
 
 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน    
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืน ๆ และมีสภาพอากาศ
หนาวเย็นมาก มีหมอกปกคลุมทั่วไป  
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพ
อากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้งแล้ง แหล่งนํ้าในชุมชน
แห้งขอด และเกิดพายุฤดูร้อนในบางปี 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ดิน 
จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน พบว่า

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายนํ้าได้ดีปานกลาง 
มีที่ดินทํากินมาก ซึ่งลักษณะที่ดินส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา และ
ที่ ดินบริเวณ พ้ืนที่ ราบลุ่ม เหมาะสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ลําไย มะม่วง เป็นต้น   

 
7.2 น้ํา 
จากการสังเกตทรัพยากรน้ําภายในชุมชน พบว่า

บ้านป่าแงะ มีแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่สร้าง     
ขึ้น ที่สามารถ
ใ ช้ ง า น ไ ด้
ประกอบด้วย 

ลํานํ้าแม่ออนไหลผ่านและมีน้ําจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา   
ที่ ไหลมาตามคลองชลประทานผ่ านบริ เวณ ชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีลําน้ําหรือลําห้วย จํานวน 3 สาย หนองนํ้า
และคลองบึง จํานวน 3 แห่ง ฝายเก็บนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 3 แห่ง ถังเก็บนํ้าฝนขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 4 ถัง และประปาหมู่บ้านจํานวน 
2 แห่ง แต่ชํารุด 1 แห่ง และโรงงานผลิตนํ้าด่ืมภายในชุมชนอีก จํานวน 1 แห่ง 

 
7.3 ป่าไม้ 
จากการสังเกตทรัพยากรป่าภายในชุมชน พบว่า

บ้านป่าแงะมี ป่าชุมชนที่มี พ้ืนที่ ป่าต้ังอยู่บนรอยต่อ
ระหว่าง บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 และบ้านริมออนใต้หมู่ที่ 5  
ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดโซนแบ่งเขตให้แต่ละหมู่บ้านดูแลรักษา  
โดยบ้านป่าแงะมีพ้ืนที่ป่าชุมชน จํานวนกว่า 100 ไร่ และ
มีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ ดูแล และ
กําหนดกฎระเบียบป้องกันการตัดไม้ทําลายป่าชุมชน  

 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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8. แหล่งน้าํในหมู่บ้าน 

 จากการสังเกตแหล่งน้ําภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าแงะมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ํา ในการอุปโภคและบริโภคชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการ
ก่อต้ังโรงผลิตนํ้าด่ืมขึ้นภายในชุมชน สําหรับให้บริการแก่คนในชุมชนและขายในบริเวณใกล้เคียง 

สําหรับนํ้าทีใช้ในการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยนํ้า
จากลําน้ําแม่ออน และน้ําจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็น
หลัก โดยส่งมาตามคลองชลประทานผ่านบริเวณชุมชน 
และเกษตรต่อท่อส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่ทําการเกษตรของ
ตนเอง 
 
 

 
9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
 จากการสังเกตพืชพรรณบริเวณชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านป่าแงะ มีพืชพรรณตามธรรมชาติส่วนใหญ่ 
ได้แก่  มะขาม  สัก  ตะเคียน  และพบต้นแงะบ้าง       
ในบางแห่งแต่ไม่มากนัก ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพด ยาสูบ ลําไย มะม่วง เป็นต้น   
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าแงะมีการต้ังบ้านเรือนส่วนใหญ่                  
ปลูกบ้านตามแนวถนนและเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมักจะมีลักษณะการ
ต้ังถ่ินฐานโดยปลูกบ้านเรือนติดกัน แต่ไม่หนาแน่นหรือแออัดจนเกินไป ส่วนใหญ่ในรั้วเดียวกันมักจะมี
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือเป็นพ่ีน้องกันปลูกบ้านอยู่ใกล้กันหรือในขอบร้ัวเดียวกัน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพที่
อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านสองช้ัน 
บ้านคร่ึงปูน - ครึ่งไม้ และบ้านช้ันเดียว ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นบ้านปูน แต่ยังคงมีบ้านบางส่วนที่เป็นบ้านไม้            
 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 จากการสั ง เกตข้ อมู ลภ าย ใน ชุมชน  พบ ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก  ด้วยอาชีพเกษตรกรรมที่นับว่าเป็นอาชีพ
หลักของคนบ้านป่าแงะ ประชาชนในหมู่บ้านได้สะท้อน
ค ว า ม เ ห็ น
เกี่ยวกับระบบ

นิเวศเกษตรกรรมว่า การไถนาด้วยวัวควายหายไป มีการ
ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ตามยุคสมัยที่ปฏิเสธไม่ได้ ทํา
ให้ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น เงินทองไหลออกนอกชุมชน 
การทําขวัญควายก่อนฤดูกาลทํานาซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหายไป  มีการใช้ปุ๋ย ใช้ยาเคมีทางการเกษตร ทํา
ให้ความอุดมสมบูรณ์ เช่น ปู กบ เขียด หอย หายไป มีปัญหาการเผาฟางข้าว ด้วยความเช่ือว่าจะช่วย
ฆ่าเช้ือโรคในดิน           

ส่วนอาชีพรองในชุมชน ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงมี
ประชาชนส่วนหน่ึงทํางานในบริษัทไอโอเซฟโปรดักช่ัน จํากัด บริษัทอิจิเทจ และบริษัทฟาร์อิส ซึ่ง
คนงานในโรงงานนอกจากจะเป็นคนในชุมชนแล้ว คนงานบางส่วนยังเป็นคนในพ้ืนที่ตําบลออนใต้และ
มาจากท่ีอ่ืน ๆ ด้วย เนื่องจากโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีจํานวนคนงานทั้งหมดประมาณ 
1,200 คน  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.4 สภาพการศึกษา 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า

ชุมชนบ้านป่าแงะไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน
ชุมชน แต่การศึกษาในระดับอนุบาล เด็กในชุมชนจะ
เข้าเรียนที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าห้า หมู่ที่  9 
สําหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา เด็กบางส่วน
จะเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดแม่ผาแหน และบางส่วนพ่อ
แม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนในตัวอําเภอและในเมืองเชียงใหม่ 
 
2.5 สาธารณูปโภค 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านป่าแงะมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แทบจะทุกครัวเรือน และบริเวณภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในที่สาธารณะไว้อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน

เวลากลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภค
ภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ําจากประปาหมู่ บ้านเป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ และ
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร อินเตอร์เน็ต 
และอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ประชาชนที่ ต้ังอยู่ ณ จุด
ให้บริการประชาชน 

 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านป่าแงะมีลักษณะเส้นทางคมนาคมายในหมู่บ้านเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพดีเข้าถึงทั่วบริเวณทาง
สัญจรหลักภายในชุมชน  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 
จากการสั ง เกตข้ อมู ลภ าย ใน ชุมชน  พบ ว่า 

ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประชาชนในชุมชนบ้านป่าแงะเป็นพุทธศาสนิกชน โดยมี 
วั ด ป่ า แ ง ะ     
เป็น ศูน ย์รวม
จิ ต ใ จ  แ ล ะ

ชุมชนยังสามารถรักษาจารีตประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีร้อยรัดจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชน   ให้เป็น
น้ําหน่ึงใจเดียวกันไว้ได้ นอกจากน้ียังมีสํานักปฏิบัติธรรม
อีก 1 แห่ง ได้แก่ สถานถูปบารมีธรรม        
 

2.8 หน่วยงานราชการ 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า บริเวณชุมชนไม่มีที่ ต้ังของหน่วยงานราชการ 
เนื่องจาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรและพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพของประชาชน  
 
2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าแงะ นอกจากจะมีพ้ืนที่ป่าชุมชนแล้ว
ยังมีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คือบ่อคําน้ําทิพย์ น้ําบ่อส้ม ต้ังอยู่ใน
บริเวณส่วนหน่ึงของป่าชุมชนด้วย รวมถึงต้นตะเคียนยักษ์ที่ต้ังอยู่ในบริเวณวัดป่าแงะ ต้นตะเคียน
หลายต้นมีขนาดใหญ่และมีความสูงมาก มีอายุกว่า 100 ปี และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจล่าสุดที่เกิดขึ้น
บริเวณชุมชน คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวชามโตชมทุ่งที่นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้ว ยังเป็นสถานท่ีสําคัญ   
ที่นักท่องเท่ียวชอบมาถ่ายรูปด้วย เพราะมีการจัดมุมสําหรับการถ่ายรูปไว้เป็นจํานวนมาก ซึ่งถือว่าเป็น
อีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ทั้งของประชาชนภายในชุมชนและ
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเที่ยวบริเวณภายในชุมชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลบริเวณภายในชุมชน 
พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการ
ติดต่อสื่อสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้
ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อส่ือสาร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านป่าแงะมีการแต่งกาย
ตามปกติคือเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาวเหมือนกับคนในเมืองตามความเหมาะสมกับอาชีพ
และบริบทการใช้ชีวิตประจําวัน 

 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านป่าแงะยังสามารถรักษาจารีตประเพณีอันดีงาม    
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร้อยรัดจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชน 
ให้เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันไว้ได้ เช่น การสรงนํ้าพระธาตุ 
การดําหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ค้ําสะหลี เจ้าเข้าทรงผู้เฒ่า  

ผู้แก่ ซึ่งจะทําพิธีนี้เมื่อใกล้ฤดูกาลทํานา    
การเลี้ยงปู่บ้าน การเลี้ยงใจ๋บ้าน ซึ่งทําพิธีช่วงเดือนเมษายน เป็นพิธีที่เน้นการรวมจิตรวมใจ

ของผู้คนในชุมชน การเลี้ยงผีปู่ย่ายังคงมีการปฏิบัติ เช่น เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวยังมีการเสียผี การเลี้ยง 
เสื้อบ้านทําตอนเดือน 9 การสรงนํ้าพระธาตุจัดในวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งมีการ
ปฏิบัติกันมาประมาณ 20 ปีแล้ว  

นอกจากน้ีในวันพระจะมีคนเฒ่าคนแก่ที่มีสุขภาพดีมานอนวัดฟังธรรม ประมาณ 10 คน                  
ปัจจุบันมีการสืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุ่นคนเฒ่าคนแก่สู่รุ่นกลางคน มาร่วมกิจกรรมของวัด                     
เมื่อมีงานบุญประเพณีเท่าน้ัน ส่วนการส่งต่อหรือการสืบทอดไปยังรุ่นเด็กรุ่นใหม่ได้มีการสอน
พระพุทธศาสนาท่ีวัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วน
ใหญ่นิยมรับประทานเป็นอาหารพ้ืนเมือง หรือ 
อาหารท้องถิ่นโดยหาวัตถุดิบมาจากผักที่ครัวเรือน
ปลู ก เองและหาได้จากใน ชุมชน  นอกจาก น้ี
ประชาชนส่วนใหญ่ เลือกที่จะประกอบอาหาร
รับประทานเองเพ่ือความปลอดภัยและคุณค่าทาง
สารอาหาร 
 

 

ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 

4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ  
เหมือนกับชุมชนโดยทั่วไป เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ใช้น้ํา                       
กลุ่มกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ปัจจุบันภายในชุมชนยังคงมีการรวมกลุ่ม                   
อย่างไม่เป็นทางการอยู่ มีบ้างที่จับกลุ่มพบปะพูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้าในเวลาว่างเว้นจากการ
ทํางานหรือเวลาที่มีงานต่าง ๆ ในชุมชน แม้จะมีการพัฒนาทางด้านสังคมและวัตถุเข้ามาอย่างรวดเร็ว
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการให้เห็นอยู่บ้าง สะท้อนให้เห็นความ
เข้มแข็งของทุนทางสังคมในบริเวณชุมชน  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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64 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตอนท่ี 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 
จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า แม้ว่าชุมชนบ้านป่าแงะจะใช้น้ําประปา                 

สําหรับอุปโภคบริโภคเป็นหลัก แต่ปัจจุบันชาวบ้านกําลังประสบปัญหานํ้ามีไม่เพียงพอกับต้องการ                     
ของคนในชุมชน มีการก่อสร้างระบบประปาเสร็จแล้ว แต่ยังขาดไฟฟ้าต่อเข้าไป ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ผู้นําชุมชนได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล แต่เทศบาลมีข้อจํากัดเรื่อง
งบประมาณ ชาวบ้านจึงมีข้อเสนอว่า หากสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ก็จะเป็นผลดีกับชุมชนใน
ระยะยาว 

นอกจากน้ียังพบปัญหาของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือระบบนิเวศ
เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่การใช้แรงงานสัตว์ ทําให้ต้นทุน
การเกษตรสูงขึ้น เงินทองไหลออกนอกชุมชน ภูมิปัญญาเก่าแก่เริ่มหายไป  มีการใช้ปุ๋ย ใช้ยาเคมีทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเกษตรกรรม เช่น ปู กบ เขียด หอย หายไป  
และยังนํามาซึ่งปัญหาการเผาฟางข้าว ด้วยความเช่ือว่าจะช่วยฆ่าเช้ือโรคในดิน     

นอกจากน้ียังพบปัญหาการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนไม่มีความรู้เก่ียวกับจารีตประเพณี และเข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีลดน้อยลง  

 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ในชุมชนบ้านป่าแงะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
งานหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาด้ังเดิม และสามารถ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรภายในหมู่บ้านได้ 
ได้แก่ การจักรสาน การปักผ้าหรือการเย็บผ้า การทํา
บายศรีต่าง ๆ และการทําเครื่องพิธีสืบชะตา   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของความเช่ือใน
สิ่งเหนือธรรมชาติยังคงมีให้พบเห็นอยู่ เช่น การ
เลี้ยงปู่บ้าน การเลี้ยงใจ๋บ้าน ซึ่งทําพิธีในช่วงเดือน
เมษายน เป็นพิธีที่เน้นการรวมจิตรวมใจของผู้คนใน
ชุมชน  การเลี้ยงผี ปู่ย่ายั งคงมีการปฏิบั ติ  เช่น 
เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวยังมีการเสียผี  การเลี้ยงเสื้อบ้าน
ทําตอนเดือน 9 การสรงนํ้าพระธาตุจัดในวันเสาร์

แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งมีการปฏิบัติกันมาประมาณ 20 ปีแล้ว เป็นต้น  

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รวมถึงการรักษาพยาบาลท่ีนอกจากจะใช้ยาจากโรงพยาบาลหรือยาจากสมุนไพรแล้ว ยังต้อง
อาศัยการรักษาอาการควบคู่ไปกับการถามเม่ือถามหมอ (เจ้าทรงหรือหมอเมื่อ) เมื่อหมอทักว่าจะ
จะต้องแก้เคล็ด เช่น การนิมนต์พระ หรือนําเจ้าทรงมาทําพิธีเพ่ือปัดสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น  
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บ้านริมออนใต้ หมู่ท่ี 5 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 จากคําบอกเล่าของ พ่อเกรียงไกร ไชยสิทธิ์ 
อดีตผู้ใหญ่บ้านริมออนใต้ ท่านได้ให้ประวัติไว้ว่า  
บ้ าน ริม ออน ใต้ ก่ อ ต้ั ง ข้ึ น เม่ื อ ราวป ระม าณ ปี        
พ.ศ. 2430 โดยนายแก๋ม  ไม่ทราบนามสกุล เป็นคน
พื้นเมือง อพยพมาจากจังหวัดลําปาง เข้ามาต้ัง
บ้านเรือนโดยเป็น 3 ครอบครัวแรก และได้ต้ังชื่อ
หมู่บ้านว่า บ้านร่องผักหนาม เพราะเหตุว่ามีลักษณะ
เป็นร่องน้ํา มีผักหนามข้ึนอยู่ตามร่องน้ําจํานวนมาก 
ต่อมามีจํานวนครัวเรือนเพิ่มข้ึนมาอีก 10 ครัวเรือน      ในขณะเดียวกัน นายวุฒิ ได้พากันอพยพมาอยู่  
ริมฝ่ังแม่น้ําแม่ออนทางทิศตะวันออกของบ้านร่องผักหนาม  จํานวน 7 ครัวเรือน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า
บ้านริมออนใต้ ชาวบ้านร่องผักหนามจึงได้อพยพมาอยู่รวมกันกับบ้านริมออนใต้ เนื่องจากการเดินทาง   
ไม่สะดวก ทําให้บ้านร่องผักหนามกลายเป็นหมู่บ้านร้าง และกลายเป็นร่องนํ้าขนาดใหญ่ มีสัตว์น้ําจํานวน
มากอาศัยอยู่ ชาวบ้านริมออนใต้ได้ใช้นํ้ามาทําการเกษตร  และจับปลามาทําอาหาร ต่อมาปี พ.ศ. 2482  
มีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการโดยใช้วิธีการจับสลาก ผู้นําหมู่บ้านริมออนใต้จับสลากได้เลขที่ 5 บ้าน
ริมออนใต้จึงเป็นหมู่ที่ 5 สืบเน่ืองจากการใช้วิธีจับสลากเลือกหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านในตําบลออนใต้        
ไม่เรียงลําดับตามเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกันเหมือนตําบลอ่ืน ๆ 
   บ้านริมออนใต้เริ่มมีไฟฟ้าใช้เม่ือปี พ.ศ.2523 – 2524  เม่ือการไฟฟ้าขยายเขตเข้าหมู่บ้าน       
ในอดีตไม่มีถนนผ่าน การเดินทางไปตัวอําเภอจะต้องย้อนไปหมู่บ้านริมออนเหนือ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ 2536     
พ่อหลวงศรีวรรณ คําปอก ได้บริจาคท่ีนาตนเองให้กับสาธารณะ และได้เชิญชวนผู้ที่มีนาใกล้เคียงบริจาค
ที่ดิน เพ่ือใช้เป็นถนนเช่ือมจากบ้านริมออนใต้ไปหาถนนใหญ่ โดยขอแรงงานชาวบ้านริมออนใต้ช่วยกัน
สร้างถนนจนเปิดใช้เป็นถนนสาธารณะนับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกปัจจุบัน   
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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68 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

2. ที่ต้ังหมู่บ้าน 
 บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5  ตําบลออนใต้  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออก
ของบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4   
 
 
ลักษณะเส้นทางคมนาคม 
 เส้นทางคมนาคมไปยังบ้านริมออนใต้ มีลักษณะ
ถนนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตสภาพดี สามารถ
ใช้ในการสัญจรได้ดีตลอดทั้ งปี หมู่บ้านริมออนใต้อยู่
ระหว่างสองข้างของถนนเส้นทางไปน้ําพุร้อนสันกําแพง
และถนนตัดผ่านข้ามลําน้ําแม่ออน ส่วนภายในหมู่บ้านเป็น
ถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังบ้างเล็กน้อยบริเวณเข้า
บ้านเรือนของประชาชน และพ้ืนที่ทางการเกษตร 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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แผนที่ชุมชนบา้นริมออนใต้ 

 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 
 จํานวนหลังคาเรือน  63 หลังคาเรือน 
 จํานวนประชากรทั้งหมด  197 คน 
 จําแนกเป็น เพศชาย  95 คน 
 จําแนกเป็น เพศหญิง  102 คน 
 
 
4. อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านใหม่  หมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัวแดง   
 ทิศใต้   ติดต่อกับ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6  และบ้านป่าห้า หมู่ท่ี 9 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านริมออน  หมู่ท่ี 3  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านป่าแงะ  หมู่ท่ี 4  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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5. ลักษณะภูมิประเทศ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ 
และอยู่สองข้างทางของถนนเส้นทางไปนํ้าพุร้อน
สันกําแพง และตัดผ่านลําน้ําแม่ออน ภายใน
ห มู่บ้ าน ริมออนใต้ เป็น พ้ืนที่ ราบ ลุ่ม สําห รับ
ประชาชนได้อาศัยอยู่ ทางเข้าหมู่บ้านเป็นเส้นทาง
ข้ามถนนระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านริมออน  ตําบล

ออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มี
สภาพเป็นป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย 
ต้นไม้เหียง,ต้นไม้ตึง,และชนิดต่าง ๆ ที่ข้ึนแซมกัน 
และมีพื้นที่ทางการเกษตร จํานวน 200 ไร่ ชนิด
พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ลําไย หม่อน (มัลเบอร์ร่ี) 
ยาสูบ ข้าวโพด พ้ืนที่อยู่อาศัย จํานวน 35 ไร่ 
ชาวบ้านมีที่ดินทํากินครอบครัวละ 3-6 ไร่   
 

 
 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู คือ 
 -  ฤดูฝน     ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

-  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
-  ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

 เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ จึงทําให้ช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวระยะเวลายาวนานกว่า
ฤดูอ่ืน ๆ และมีความหนาวเย็นปานกลาง – มาก ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในบางครั้ง ส่วนฤดูร้อนอากาศ
ร้อน   ปานกลาง - มาก เนื่องจากปัจจุบันฝนไม่ตกตามฤดูกาล   
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพ
ของดินภายในชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ  

1. บริเวณภายในหมู่บ้านมีลักษณะของดินเป็น
ดินปนทราย ดินปนทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ําและ
อากาศดีมาก มีความสามารถในการอุ้มน้ําตํ่า มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุ
อาหารพืชมีน้อย พืชท่ีช้ันบนดินทรายจึงมักขาดธาตุ
อาหารและน้ํา แม้เป็นดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายเพราะมี
ปริมาณอนุภาคทรายมาก แต่ก็ยังสามารถใช้ในการ
เพาะปลูกได้  

2. บริเวณพ้ืนที่ทางการเกษตร มีลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวเป็นดินท่ีเม่ือเปียกแล้วมี
ความยืดห ยุ่นสูงเป็นดินที่ มีการระบายนํ้าและอากาศไม่ดี จึงมีความสามารถในการอุ้มนํ้าได้ ดี                 
มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชได้สูง หรือค่อนข้างสูง เป็นดินที่มีก้อนเน้ือ
ละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ทํานาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ําได้นาน 

 
 
7.2 น้ํา 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า มีลําน้ํา
ไหลผ่านชุมชนด้วยกัน 1 สาย คือ น้ําแม่ออน น้ําแม่ออน
เป็นลํานํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ 
และไหลผ่านชุมชน  สําห รับน้ํ าเพื่ อ ใช้ในการเกษตร 
ชาวบ้านใช้น้ําจากอ่างแม่ผาแหนที่ส่งมาทางเหมืองกู่เบี้ย มี
คลองชลประทานผ่าน แต่คลองชลประทานอยู่ในท่ีตํ่ากว่า
จําเป็นต้องใช้วิธีสูบน้ําข้ึนมาใช้ ทําให้เสียค่าไฟฟ้าและค่า
นํามันสูง ในช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ําจากอ่างแม่ผาแหน ทําให้บ่อน้ําของชาวบ้านแห้ง ไม่มีน้ําใช้  ส่วนเหมือง  
กู่เบี้ย เดิมเป็นร่องน้ําธรรมชาติ ชาวบ้านใช้น้ําเพื่อการเกษตรและซักผ้าล้างจานในครัวเรือน ต่อมามีการ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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72 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ขุดลอกและสร้างเป็นคลองซีเมนต์เพื่ อป้องกันน้ํ าท่วม 
ปัจจุบันชาวบ้านใช้เฉพาะการเกษตร ไม่สามารถใช้ซักผ้า ล้าง
จานได้เหมือนก่อน เนื่องจากเหมืองเป็นร่องลึกมาก     

ส่วนนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน
จะใช้น้ําจากประปาหมู่บ้าน ชุมชนใช้น้ําประปาเป็นหลัก 
ปัจจุบันชุมชนประสบปัญหานํ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ในครัวเรือน และคุณภาพน้ําไม่ดี เป็นสนิม ไม่สามารถ   
ดื่มได้ ในหมู่บ้านยังพบอีกว่ามีคลองส่งน้ํา 2 แห่ง ได้แก่ คลองส่งน้ําฝายกู่เบี้ยจากอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน 
และคลองชลประทานส่งน้ําจากเข่ือนแม่กวงผ่านบ้านริมออนใต้ไปยังนิคมอุตสาหกรรมลําพูน สระน้ํา       
(ฮ่องร้อง) 1 แห่ง มีถังเก็บน้ําฝน สําหรับไว้กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในยามแห้งแล้งและขาดแคลน 2 แห่ง มีบ่อน้ํา
ธรรมชาติในครัวเรือนของประชาชน 14 ราย มีน้ําในบ่อ 11 ราย และนําน้ําในบ่อมาใช้ในครัวเรือน 7 ราย    

   
  
7.3 ป่าไม้ 
 จากการศึกษาข้อมูลบริเวณชุมชน พบว่า ไม่มีพื้นที่ป่า มีเพียงพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชน 
ชนิดพืชที่เพาะปลูกได้แก่ ข้าว ลําไย ยาสูบ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และหม่อน (มัลเบอร์รี่) ซึ่งอยู่ในพื้นที่    
ส่วนบุคคล 
   

 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน  
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า มี
ลําน้ําไหลผ่านชุมชนด้วยกัน 1 สาย คือ น้ําแม่ออน 
 น้ําแม่ออนเป็นลํานํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ปาน
กลางมีความอุดมสมบูรณ์  และไหลผ่านชุมชน 
สําหรับน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร ชาวบ้านใช้น้ําจาก
อ่างแม่ผาแหนที่ ส่งมาทางเหมืองกู่เบี้ย มีคลอง
ช ลป ระท าน ผ่ าน  แ ต่ ค ล อ งอ ยู่ ใน ที่ ตํ่ า ก ว่ า 
จําเป็นต้องใช้วิธีสูบน้ํา ทําให้เสียค่าไฟฟ้าและค่า  
น้ํามันสูง และเหมืองกู่เบี้ยเดิมเป็นร่องนํ้าธรรมชาติ 
ชาวบ้านใช้น้ําเพ่ือการเกษตรและซักผ้าล้างจานในครัวเรือน ต่อมามีการขุดลอก และสร้างเป็นคลองซีเมนต์
เพื่อป้องกันน้ําท่วม ปัจจุบันชาวบ้านใช้เฉพาะการเกษตร ไม่สามารถใช้ซักผ้าล้างจานได้เหมือนก่อน 
 
 
9. พืชพรรณในท้องถ่ิน  
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชนมีพืชพรรณตามธรรมชาติ เช่น ต้นเหียง ต้นพลวง       
และต้นไม้ท่ีข้ึนแซมชนิดต่าง ๆ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน และบริเวณอีกฝั่งของถนนเส้นทางไปนํ้าพุร้อน    
สันกําแพงซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีว่างเปล่าเล็กน้อย 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชน
บ้านริมออนใต้มีลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบเส้นตรง 
(Line Settlement) ตามแนวถนนโดยมีปัจจัยสําคัญ 
คือความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง โดยชาวบ้านจะ
ตั้งบ้านเรือนกระจายเรียงยาวไปตามแนวถนน เพ่ือที่จะ
ได้อาศัยถนนเป็นการสัญจร สภาพทางสังคมเป็นสังคม
ชนบท ครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดกลาง ในชุมชนมี
การใช้ชีวิตในรูปแบบเครือญาติ คือมีการพ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน นับถือผีบ้านผีเรือน พ่อบ้าน ผีปู่ย่า  

 
 
2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชาวบ้านในชุมชนนิยมสร้างบ้านโดยใช้ปูนเป็นวัสดุหลัก
ในการสร้าง ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
เป็นบ้านปูนช้ันเดียว และบางส่วนยังคงนําไม้มาเป็นวัสดุ
และยกพื้นโดยใช้ปูนเป็นวัสดุ เนื่องจากชุมชนเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงและนิยมสร้างด้วยปูนมากข้ึนเพราะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและความแข็งแรงมากข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

จากการ ศึกษ าข้อ มูลภาย ใน ชุมชน  พบ ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา 
ซึ่งได้จํานํากับรัฐบาล ยาสูบ และข้าวโพด มีตลาดรับซ้ือ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนพืชผักกระจายขายภายในหมู่บ้านและ 
ที่ตลาดนัดริมออนในทุก ๆ วันอาทิตย์ นอกจากนี้รายได้
ของชาวบ้านบางส่วนท่ีนับว่าเป็นรายได้ท่ีคงที่ นั่นก็คือการ
เก็บค่าเช่าห้องจากคนงานบริษัทอิจิเทค เป็นรายเดือน ๆ 
ละ 800 – 1,000 บาท เน่ืองจากบ้านริมออนใต้เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ใกล้กับโรงงานอิจิเทค ชาวบ้านบางส่วนจึงได้สร้างห้องแถวเพ่ือให้เช่าข้ึน ซ่ึงโดยภาพรวมฐานะทาง
เศรษฐกิจของชาวบ้านริมออนใต้ไม่แตกต่างกันมาก และบางส่วนไปทํางานนอกพ้ืนที่ และเล้ียงไก่ เป็ด    
ไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือน นําไปจําหน่ายและสําหรับประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนการค้าขายนั้นมีน้อย 
นอกจากน้ีมีฟาร์มโคนมท่ีมีลักษณะเป็นฟาร์มเล้ียงแม่โคนมที่อยู่ไกล้ชุมชน ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบเรื่องกล่ิน   
ไปยังชุมชน ขณะเดียวกันทางฟาร์มได้นํามูลโคมาตากแห้งขายด้วย   
 
2.4 สภาพการศึกษาในชุมชน  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า เด็ก เยาวชนในชุมชนบ้านริมออนใต้ส่วนใหญ่เข้าไป
เรียนในอําเภอสันกําแพงและในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เนื่องจาก
ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนดีและมีคุณภาพ สําหรับการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน ผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนขาดคุณภาพในด้านการเรียนการสอน หากในอนาคตมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดีข้ึนน่าจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งลูกไปเรียนได้  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.5 สาธารณูปโภค  
จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน

บ้านริมออนใต้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนในเรื่องของ
การใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภค ภายในชุมชนจะใช้
นํ้าประปาหมู่บ้าน  
 
 

 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านริมออนใต้ มีลักษณะเส้นทางการคมนาคม
คือถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 1,500 เมตร 
ถนนคอนกรีต ระยะทาง 1,000 เมตร มีสภาพดีปาน
กลาง 
 
 

 
2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม  

จากการ ศึ กษ า ข้ อ มู ลภ าย ใน ชุ ม ชน  พบ ว่ า 
ประชาชนภายในชุมชนมีการนับถือผี และมีศาลเจ้าพ่อ  
เด่นคําเป็นสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนาและเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้กับหมู่บ้านริมออนใต้  
 
 

 
2.8 หน่วยงานราชการที่ต้ังอยู่ในชุมชน  
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าไม่มีหน่วยงานราชการภายในหมู่บ้าน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนบ้านริมออนใต้ คือ      

ศาลาอเนกประสงค์ เนื่องจากมีบริการ Free WiFi ให้แก่ประชาชน และเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ 
รวมทั้งยังมีลานกีฬา และที่อ่านหนังสือบริการให้แก่ประชาชนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป  
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการส่ือสาร
ในชุมชนแต่สําหรับการติดต่อส่ือสารกับทาง
ราชการและบุคคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลาง
ในการติดต่อส่ือสาร 

 
2. การแต่งกายโดยทั่วไป 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่แต่งกายตามปกติคือเส้ือยืดคอปกหรือคอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาว  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนยังคงมีความเชื่อ
ในเรื่องการเล้ียงผีปู่ย่า และยังคงสืบทอดปฏิบัติกันมา ซึ่งตามพิธีเดิมจะทําในเดือน 9 แรม 9 คํ่า (ช่วงเดือน
มิถุนายนของทุกปี) คนที่เป็นญาติตามสายตระกูลฝ่ายหญิงจะมาเล้ียงผีปู่ย่าที่บ้านเก๊าผี ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ใหญ่ในตระกูลให้เป็นผู้ดูแลผีปู่ย่าสืบต่อกันมา นอกจากการเล้ียงผีปู่ย่าประจําปีแล้ว 
ผู้หญิงที่แต่งงานมีสามีจะต้องให้ฝ่ายชายมาใส่ผี เม่ือมีงานสําคัญ เช่น เกณฑ์ทหาร สมัครงาน สมัครเรียน  
พ่อแม่จะบอกผีปู่ย่าให้ช่วยเหลือลูกหลานให้ประสบความสําเร็จ การเล้ียงผีปูย่าทําให้ญาติพี่น้องได้มา
รวมตัวพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน   

นอกจากน้ี ยังมีความเช่ือเร่ืองการทรงเจ้าและการดูหมอเม่ือมีอาการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
หรือประสบปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัว การไปหาหมอเมื่อเพื่อถามถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดข้ึน 
เม่ือได้รับคําแนะนําและทําตามท่ีหมอเม่ือบอกจะทําให้หายจากอาการป่วย หรือสิ่งที่เป็นปัญหาคล่ีคลาย
ในทางที่ดีข้ึน มีความเชื่อเรื่องวันดีวันเสียซ่ึงเป็นการหาฤกษ์เพื่อทําพิธีมงคลหรือละเว้นการกระทํา (ม้ือจ๋ัน
วันดี) ทําให้มีความม่ันใจ สบายใจ เช่น วันแต่งงาน วันข้ึนบ้านใหม่ วันสร้างบ้าน มีการฮ้องขวัญ การมัดมือ
แก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตเพ่ือเป็นสิริมงคล เป็นการรักษาเยียวยาร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย 
การจุดเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์เน่ืองในวันปีใหม่ วันเกิด ทําให้คนมีความม่ันใจ โดยมีพ่อเก๋ียง (นายเกรียง
ไกร ไชยสิทธ์ิ) เป็นคนท่ีทําธูป ทําเทียนให้คนบูชา 

สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ของบ้านริมออนใต้ คือ 
สระน้ําฮ่องร้อง ใจ๋บ้าน เส้ือบ้าน ศาลเจ้าพ่อเด่นคํา (ซ่ึง
เป็นเส้ือบ้านของบ้านริมออน หมู่ที่ 3) ใจ๋บ้าน เส้ือบ้าน 
ศาลเจ้าพ่อเด่นคํา เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุมชน มีการทําพิธีบวงสรวงร่วมกันทุกปี สระนํ้าฮ่อง
ร้องเคยเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในยุคแรก ต่อมา
ผู้คนได้ย้ายบ้านเรือนมาอยู่รวมกันกับบ้านริมออนใต้ และ
ชุมชนได้ทําการขุดลอกเพ่ือเป็นที่ กักเก็บนํ้าใช้ในการเกษตรและเล้ียงปลาทําให้ความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ลดลง ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน มีนายเกรียงไกร ไชยสิทธิ์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประวัติของ
หมู่บ้านไว้ต้ังแต่เม่ือครั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในปี  2531 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าอาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม
รับประทานกัน ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่หาได้จากป่า เช่น แกงหน่อไม้  แกงเห็ด และอาหารที่ทําจากพืชผัก
สวนครัวที่ปลูกไว้ในไร่ในสวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน  
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือกลุ่มข้าวแต๋น ที่
ทางหน่วยงานได้เข้าร่วมบริหารจัดการในชุมชนด้วย และ
บ้านริมออนใต้มีการแบ่งเป็นกลุ่มบ้านที่เรียกว่าหัวหมวด 
6 หมวด เพื่อทําหน้าที่ร่วมกิจกรรมและพิธีทางศาสนาที่
วัดริมออน หรือวัดอรุณโชติการาม โดยมีนายเกรียงไกร 
ไชยสิท ธ์ิ เป็นไวยาวัจกรณ์ของวัด  มี ตัวแทนสมาชิก     
สภาเทศบาล 2 คน คือนางพิจิตรา เตชะฟอง และนางศรีไล อินตายวง       

 
4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการใน
รูปแบบของการจับกลุ่มพบปะพูดคุยตามร้านค้าหรือชานบ้านในช่วงบ่ายและช่วงเย็น 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ปัญหาของชุมชนที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของ
ที่ดินที่เป็นพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ที่ขายให้นายทุนที่ซ้ือเพ่ือเก็งกําไร เนื่องจากชาวบ้านต้องการปลดภาระ
หนี้สินและไม่มีคนทํานาต่อ    
 ปัญหาด้านนํ้าบริโภค ชุมชนใช้น้ําประปาเป็นหลัก ปัจจุบันชุมชนประสบปัญหานํ้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในครัวเรือนและคุณภาพนํ้าไม่ดี เป็นสนิม ไม่สามารถด่ืมได้    
 ปัญหาด้านนํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร ชาวบ้านใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนที่ส่งมาทางเหมืองกู่
เบี้ย มีคลองชลประทานผ่าน แต่คลองอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าพื้นท่ีเพาะปลูก จําเป็นต้องใช้วิธีสูบนํ้าทําให้เสีย
ค่าไฟฟ้าและค่าน้ํามันสูง ในช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ําจากอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน ทําให้บ่อนํ้าของชาวบ้านแห้ง ไม่
มีน้ําใช้ ส่วนเหมืองกู่เบี้ย เดิมเป็นร่องน้ําธรรมชาติ ชาวบ้านใช้น้ําเพ่ือการเกษตรและซักผ้า ล้างจานใน
ครัวเรือน ต่อมามีการขุดลอกและสร้างเป็นคลองซีเมนต์เพ่ือป้องกันน้ําท่วม ปัจจุบันชาวบ้านใช้เฉพาะ
การเกษตร ไม่สามารถใช้ซักผ้าล้างจานได้เหมือนก่อน เนื่องจากเหมืองเป็นร่องลึกมาก   
   
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือได้ว่าเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ ซ่ึงท่ีผ่านมายังไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ สําหรับปราชญ์ชาวบ้านของบ้าน     
ริมออนใต้ มีจํานวนหลายคน คือพ่อคํา ใจธิตา และพ่อทา วงศ์คําปัน มีความรู้เรื่องการสานสุ่มไก่และ
ตะกร้าเป็นอาชีพ พ่อเกรียงไกร ไชยสิทธ์ิ มีความรู้เรื่องการหาฤกษ์ การทําเทียนสะเดาะเคราะห์         
และแม่หลวงเครือวัลย์  บุญมาคํา มีความรู้เรื่องหมอพ้ืนบ้าน การนวด การอบสมุนไพร 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากการบอกเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ข้อมูล
ที่ ได้รับครั้งล่าสุดคือ คําบอกเล่าของผู้ ใหญ่ บ้าน               
นายอรุณ โปธิตา ท่านได้ให้ประวัติว่า “หมู่บ้านแม่   
ผาแหน” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ต้ังขึ้นมาประมาณ 400 
กว่าปี  โดยมี ขุน พินิ จ  ทักษิณ คราม  ต้นตระกูล    
กันธะพรหม ผู้นําคนแรกสุดของหมู่บ้านแม่ผาแหน 
เป็นหมู่บ้านต้นกําเนิดของหมู่บ้านอ่ืน เดิมมี ช่ือว่า 
“บ้านหลวง” ช่ือหมู่บ้านต้ังตามช่ือแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านช่ือแม่น้ําแม่ผาแหน และชื่อแม่น้ํามาจาก
การมีต้นน้ําอยู่บริเวณหน้าผาซึ่งมีต้นแหนขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ผาแหนส่วนใหญ่มีไร่นาเป็นของตนเอง เริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือน
สิงหาคม การปลูกจะใช้วิธีจ้างคนในหมู่บ้าน ใช้ปุ๋ยเคมี โดยอาศัยแหล่งนํ้าจากนํ้าฝนและอ่างเก็บน้ํา
บ้านแม่ผาแหน ข้าวที่ปลูกได้ส่วนใหญ่ไม่มีการขายแต่จะเก็บไว้กินทั้งปี หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวแล้ว     
จะปลูกใบยาสูบ พริก และข้าวโพด ทั้งหมู่บ้านมีเตาบ่มใบยาสูบประมาณ 57 เตา  

นอกจาก น้ี ช าว บ้ านที่ อ ยู่ บ ริ เวณ ทิ ศ
ตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งติดกับภูเขา ห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร จะประกอบอาชีพ
เลี้ยงสุกร โดยทําเป็นฟาร์มใหญ่  มีทั้ งหมด 10 
ฟาร์ม  หลังจากว่างเว้นจากการเก็บเก่ียวแล้ว ใน
เดือน เมษายนของทุ ก ปี  นอกเห นือจากจะมี
ประเพณีสงกรานต์แล้ว วันที่ 18 เมษายนของทุกปี
จะมีพิธีสืบชะตาบ้าน โดยจะจัดช่วงเช้าที่บริเวณ  

ใจ๋บ้าน มีการนิมนต์พระภิกษุจากต่างหมู่บ้านมาสวดแล้วพรมนํ้ามนต์ ซึ่งพิธีกรรมนี้เช่ือกันว่า จะทําให้
บ้านและชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บป่วย หมู่บ้านจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ และในช่วงเย็น
จะมีพิธีแห่ไม้ค้ํา หัวหน้าครอบครัวแต่ละหลังจะนําไม้ค้ําขนาด 1 ศอก จํานวนเท่าอายุจริง พร้อมไม้ค้ํา
ใหญ่อีก 1 อัน แห่จากใจ๋บ้านไปยังหัวบ้านแล้วกลับมาที่หน้าวัดบริเวณต้นโพธ์ิ เพ่ือนําไม้ค้ํามาค้ําต้น
โพธ์ิ ซึ่งชาวบ้านเช่ือกันว่าเปรียบเสมือนการช่วยกันคํ้ายันพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป และ
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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82 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

หมู่บ้านแม่ผาแหนยังมีกิจกรรมท่ีสําคัญของหมู่บ้าน คือในวันที่ 17 มกราคมของทุกปีจะมีพิธีบวงสรวง
พลายภูบาลรัตนกรี ณ อนุสรณ์สถานช้างเผือกซึ่งช้างเผือกดังกล่าวมีความสําคัญต่อคนแม่ผาแหน คือ 
พระเศวตวรรัตนกรีฯ หรือพลายภูบาลรัตน์เป็นช้างสําคัญช้างที่สามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ทรงมีช้างเผือกประจํารัชกาลรวมทั้งสิ้น   
จํานวน 10 เชือก  

พระเศวตวรรัตนกรีฯ เป็นช้างพลายเผือก
ที่ถือกําเนิดเมื่อวันที่  30 มกราคม 2508 เวลา 
02.00 น.  โดยแม่ช้างช่ือ พังคําป้อ และพ่อช้างช่ือ 
พลายบุญชู ซึ่งเป็นช้างของนายแก้ว ปัญญาคง 
ชาวบ้านแม่ผาแหน และทางสํานักงานพระราชวัง 
ได้มาตรวจสอบแล้วเห็น ว่าถูกต้องตามตํารา        
คชลักษณ์ และพันตํารวจเอกนิรันดร ชัยนาม ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้เป็น

ช้างเผือกคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2509 ณ สถานีโรงบ่มบ้านแม่ผาแหน และพระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสําคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2509 พระ
ราชนามว่า  

“พระเศวตวรรัตนกรี นพีสีสิริพิงคนัทย์ 
เอกาทัศมงคลสุลักษณ ์ ศุภนัขเนตราทิโควรรณ 
พิษณุพันธ์อัครคชาธาร อัฏฐ์กุลสารดามพหัสดิน 
ปรมินทรมหาราชพาหน สยามประชาชนสวัสดิคุณ เดชอดุลยเลิศฟ้าฯ” 

 
โดยทางสํานักพระราชวังได้กําหนดให้เลี้ยงพลายภูบาลรัตนกรีกับพ่อแม่ช้างให้ครบ 5 ปี จึง    

จะเชิญย้ายไปเลี้ยง ณ โรงเลี้ยงช้างในพระราชวัง แต่ลูกช้างเผือกได้ล้มป่วยจากโรคเบาหวาน สุดที่จะ
เยียวยาช่วยเหลือจึงละสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ุ 2510 รวมอายุได้ 2 ปีเศษ สร้างความโศกเศร้า 
อาลัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์สถานช้างเผือกแห่งน้ี และในวันที่ 17 มกราคม
ของทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงพลายภูบาลรัตน์ขึ้นที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้  

 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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83 รายงานการประเมินผล 
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2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
 ช่ือหมู่บ้าน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทาง
ทิ ศตะ วันออกของอํ าเภอ เมื อ ง  จั งห วัด เชียงใหม่ 
ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก ห มู่ บ้ า น ถึ ง อํ า เภ อ สั น กํ า แ พ ง           
จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 11 กิโลเมตร และมีระยะห่าง
จากหมู่บ้านถึงอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 
28 กิโลเมตร 
 
 
ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ไ ป ยั ง ห มู่ บ้ า น แ ม่ ผ า แ ห น               
เป็นถนนลาดยางสภาพดี ระยะทางจากอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงหมู่บ้านแม่ผาแหนประมาณ 28 
กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางคมนาคมหลักภายในบริเวณ
หมู่ บ้านเป็นถนนคอนกรีตสภาพดี มีถนนลูกรังบ้าง
เล็กน้อยบริเวณซอยภายในหมู่บ้าน 
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กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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แผนท่ีชุมชนบ้านแม่ผาแหน 

 

3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จํานวนหลังคาเรือน  186 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  552 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  284 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  268 คน  

 
 
4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านริมออน หมู่ที่ 3 
ทิศใต้   ติดต่อกับ บ้านป่าปง หมู่ที่ 8 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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5. ลักษณะภูมิประเทศ 
หมู่บ้านแม่ผาแหน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร 500 ไร่ ต้ังอยู่บนที่ราบ

เชิงเขา มีแม่น้ําไหลผ่าน พ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
เลี้ ยงสัต ว์และทํ าสวน  ลักษณะของดินเป็นดินร่วน        
ปนทรายถือว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มักใช้เป็น
ที่ ต้ังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทําการเกษตร และปลูกพืช  
ต่าง ๆ 
 
 

 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน แต่โดยส่วนใหญ่
จะมีสภาพอากาศที่มืดครึ้มตลอดทั้งวัน 

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืน ๆ และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอกปกคลุมท่ัวไป เน่ืองจาก
หมู่บ้านต้ังอยู่บนที่ราบเชิงเขา 
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้งแล้ง แหล่งนํ้า
ในชุมชนแห้งขอด และมีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน 

 
 
7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ดิน 
 จากการสังเกตทรัพยากรดินภายใน

ชุมชน พบว่า สภาพของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
ที่มีเน้ือดินค่อนข้างละเอียด ยืดหยุ่นได้บ้าง มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหาร
พืชมีน้อย แต่มีการระบายน้ําและอากาศได้ดีปานกลาง 
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย 

ไผ่ ยาสูบ พริก ข้าวโพด เป็นต้น 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

85



 
 

86 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.2 น้ํา 
 จากการสังเกตทรัพยากรน้ําภายในชุมชน 

พบว่า บ้านแม่ผาแหนมีแหล่งน้ําธรรมชาติจํานวนหน่ึงแห่ง 
คือ “ลํานํ้าแม่ผาแหน” ซึ่งชาวบ้านในชุมชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมนํานํ้ามาใช้ในการทําการเกษตร 

 
 
7.3 ป่าไม้ 
 จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้บริเวณชุมชน พบว่า บ้านแม่ผาแหนไม่มีพ้ืนป่า  

เนื่องจากที่ต้ังของหมู่บ้านต้ังอยู่บนพ้ืนราบเชิงเขาไม่ได้ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่า 
 

 
8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 
 จากการสังเกตแหล่งนํ้าภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านแม่ผาแหน มีแหล่งน้ําที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ประกอบไปด้วย แหล่งนํ้า
บาดาล จํานวน 3 แห่ง และนํ้าประปา จํานวน 1 แห่ง 

โด ย วิ ธีก าร
นํามาใช้ คือ
การใช้ท่อต่อจากจุดกักเก็บนํ้าหรือแหล่งน้ําที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนท่ีทําหน้าที่กรองน้ําก่อนส่งน้ําไปยังจุดจ่ายนํ้าและมี
ลักษณะเป็นท่อแยกออกจากท่อสายหลักที่ติดต้ังไว้เพ่ือ
เป็นจดุจ่ายนํ้าให้กับแต่ละครัวเรือน 
 

 
9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
 จากการสังเกตพืชพรรณบริเวณภายในชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านแม่ผาแหน มีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
ได้แก่ ก่อ  ไผ่  สัก เป็นต้น ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
มะม่วง ยาสูบ พริก ข้าวโพด เป็นต้น 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านแม่ผาแหนมีลักษณะการต้ังถิ่นฐานและปลูก
บ้านเรือนติดกันแต่มีการก้ันอาณาเขตบริเวณที่อยู่อาศัย
ของตนด้วยการสร้างร้ัวล้อมรอบบริเวณบ้าน นอกจากน้ี
ยังมีการตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่ม กล่าวคือมีการแบ่งส่วนการ

ปกครองบริเวณภายในหมู่บ้านแบบหย่อมบ้าน หรือเรียก
ตามภาษาท้องถ่ินภาคเหนือว่า “ป๊อก” ลักษณะครอบครัว
ของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 
ประชาชนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมในชุมชนและ    
นับถือศาสนาพุทธ 
 

 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
สภาพของที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่เดิมทีเป็น
การสร้างบ้านโดยใช้ไม้ เป็น วัสดุหลักในการสร้าง 
ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านไม้แบบยก
ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยบางหลังมีการสร้างยุ้งข้าวไว้ใน
พ้ืนที่บริเวณบ้าน เน่ืองจากชุมชนบ้านแม่ผาแหนต้ังอยู่

บนบริเวณที่ราบเชิงเขา ชาวบ้านจึงมีการสร้างบ้านเรือนให้
เหมาะสมกับธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากป่าไม้บริเวณ
เชิงเขามาใช้ในการสร้างบ้าน แต่ภายหลังบ้านเรือนหลาย
หลังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทําให้ลักษณะของที่อยู่อาศัย
เปลี่ยนแปลงไป คือลักษณะบ้านเป็นแบบคร่ึงไม้คร่ึงปูน 
แต่มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่เป็นลักษณะของบ้านปูนช้ันเดียว 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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 เพ่ือประยุกต์ให้มีความทันสมัยและสร้างความแข็งแรง
ทนทานให้แก่ตัวบ้าน รวมถึงความมั่นใจแก่ผู้ที่อยู่
อาศัย นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว คือการทําที่อยู่
อ าศั ย เป็ น โฮ ม ส เต ย์  (Homestay) เ พ่ื อ รอ งรั บ
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวบริเวณภายในชุมชน 
 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร  
ทํานา ทําสวน ทําไร่ และอบใบยาสูบ ซึ่งยาสูบนับว่าเป็น
ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้าน 
แม่ผาแหน โดยมีจํานวนเตาอบยาสูบทั้งหมด 57 เตา ซึ่ง
ในการอบใบยาสูบของชาวบ้านในชุมชนจะใช้ไม้ฟืนที่ซื้อ
มาจากภายนอกชุมชน เช่น ไม้ลําไย ไม้มะม่วง ไม้ยูคาลิปตัส ไม่ได้มีการเข้าไปตัดไม้บริเวณพ้ืนที่ป่า
ชุมชนแต่อย่างใด สําหรับการทํานาของชาวบ้านในชุมชนยังมีการนําข้าวไปแปรรูป ได้แก่ การผลิตข้าว   
ซ้อมมือ ข้าวแคบ ข้าวแต๋น ซึ่งถือว่าเป็นการถนอมอาหารทางภาคเหนือที่ทําสืบทอดกันมาอย่าง     
ช้านานและจะทําเมื่อมีเทศกาลงานบุญต่างๆ ภายในชุมชน  ส่วนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของ
ชาวบ้าน ได้แก่ การรับจ้าง การค้าขาย การเย็บผ้า เป็นต้น 
 สําหรับทักษะฝีมือแรงงานของชุมชน ด้านการเกษตร การปลูกยาสูบ การอบยาสูบ         
การเลี้ยงหมู การปลูกข้าว มีอัตราค่าจ้างต่อวัน คือผู้ชายวันละ 200 บาท และผู้หญิงวันละ 150 บาท 
นอกจากน้ียังมีหน่วยธุรกิจที่ดําเนินงานบริเวณภายในชุมชน ได้แก ่ร้านค้า จํานวน 5 แห่ง    โรงสีข้าว 
จํานวน 1 แห่ง ร้านซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตร จํานวน 1 แห่ง 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.4 สภาพการศึกษา 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านแม่ผาแหนมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวนหน่ึงแห่งต้ังอยู่ภายในบริเวณชุมชน ได้แก่ 
“โรงเรียนวัดแม่ผาแหน” ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ
พูดและอ่านเขียนภาษาไทยได้ นอกจากใช้ภาษา    
ไทยกลางในการสื่อสารแล้ว ยังมีการใช้ภาษาท้องถ่ินใน
การดําเนินชีวิตประจําวันด้วย และชาวบ้านในชุมชนยัง
มีค่านิยมและมีการปลูกฝังแก่เยาวชนเกี่ยวกับการศึกษาว่า ต้องได้รับการศึกษาในระดับที่สูง มีอาชีพ
และฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพ่ือที่จะได้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนและสังคม 
 
2.5 สาธารณูปโภค 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านแม่ผาแหนใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค คือทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้ และบริเวณ
ภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะไว้อํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในเวลากลางคืน สําหรับการ   
ใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ํา
จาก แหล่งนํ้าบาดาล และประปาหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมี                  
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 3 แห่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
ส า ม า ร ถ รั บ

คลื่นการให้บริการได้ทุกเครือข่าย รวมถึงมีจุดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ต้ังอยู่บริเวณศาลาประจํา
หมู่บ้านหรือจุดให้บริการประชาชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า
ชุมชนบ้านแม่ผาแหนมีลักษณะเส้นทางในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพดี 
แต่ยังมีถนนบางจุดภายในซอยของหมู่บ้านยังคงเป็น
ถนนลูกรัง 
 
 
2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 
 จากการสังเกตข้อมูลบริเวณภายในชุมชน 
พบว่า ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  มีศาสนาสถานและสถานที่ประกอบพิธีกรรม
บริเวณภายในชุมชน คือวัดแม่ผาแหนที่ก่อสร้างข้ึนใน
ราว ๆ ปี พ.ศ. 2266 ซึ่งมีอายุประมาณ 290 ปี ถือเป็น
วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตําบลออนใต้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านแม่ผาแหน นอกจากน้ีวัดแม่ผาแหนยังเป็น
สถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาด้วย 
 
 
2.8 หน่วยงานราชการ 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า มีหน่วยงานราชการหนึ่งแห่งต้ังอยู่ในชุมชน คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพสต.) ที่เน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกให้

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชนให้ครอบคลุม จัดบริการที่
เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นบริการด่านหน้า 
เพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาลชุมชนและมีการเพ่ิม
พยาบาลเวชปฏิบัติมาให้บริการ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านแม่ผาแหนอยู่ใกล้กับวัดเชียงแสนท่ีเป็น

ตํานานของตําบลออนใต้ หากมีความเป็นไปได้ในการเปิดการท่องเท่ียว ชาวบ้านต้องการให้สร้างศูนย์
ข้อมูลเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตและรากเหง้าของตนเอง และ

พัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน  เช่น  ห้องน้ํ า
สาธารณะ รวมถึงการจัดการขยะ การเตรียมความพร้อม
ของชุมชนในการจัดการ  ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของการจัดทําโฮมสเตย์
(Homestay) ขึ้นภายในชุมชน  ทําให้ภายในชุมชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือรองรับคนภายนอกชุมชน 
 

 
 
 
ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อสื่อสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะ
ใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อสื่อสาร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนในชุมชนบ้านแม่ผาแหนมีการแต่งกาย
ตามปกติคือเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาว
เหมือนกับคนในเมือง ส่วนผู้หญิ งและผู้ชายในวัย
ทํางานตลอดจนผู้สูงอายุจะมีการแต่งกายให้เหมาะสม
กับอาชีพที่ตนเองทําและบริบทความเป็นอยู่ของ
ชีวิตประจําวัน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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92 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า

ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเป็น
แบบล้านนา สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่น 
ประเพณี วันย่ีเป็ง ประเพณีแข่งบ้ังไฟที่จัดในช่วง
ประมาณ เดือนแปดเป็ ง ประเพณี วันสงกรานต์ 
ประเพณีการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ก้ําสะหลี 
งานบุญขึ้นบ้านใหม่ งานปอยหลวง ทําบุญประจําปี
ของหมู่บ้าน พิธีตานข้าวใหม่ ประเพณีวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิ
สาขบูชา ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เป็นต้น     

 

4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม
รับประทานกัน ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองหรืออาหาร
ท้องถิ่นโดยหาวัตถุดิบมาจากผักที่ครัวเรือนปลูกเอง 
บางส่วนซื้อจากร้านค้าภายในหมู่ บ้าน โดยส่วนใหญ่
ชาวบ้านมักจะประกอบอาหารเองมากกว่าซื้อแบบ
สําเร็จรูปปรุงสุกมาแล้ว เช่น แกงหน่อไม้ แกงเห็ด ผัดผัก และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 
 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการคือ 
กลุ่มที่ เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของประชาชน     
ในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว เป็นต้น นอกจากน้ียังมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน เป็นต้น 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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การรวมกลุ่มในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ภายในหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มผ้าทอ 
และกลุ่มจักสานของผู้สูงอายุภายในชุมชน 
 
 
 

 
4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่ม                   
อย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของการจับกลุ่มพบปะพูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้าภายในชุมชน                
และศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน นอกจากน้ีจากการสังเกตยังพบว่า ภายในบริเวณชุมชนยังมี                     
มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก ซึ่งถือว่า เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชน  
เข้ามาก่อต้ังบริเวณภายในชุมชน 
 
 
ตอนท่ี 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรบ้านแม่ผาแหนรับน้ํา                   
จากลําน้ําแม่ผาแหนเป็นหลัก และเกษตรกรยังมีความต้องการน้ําเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกมากขึ้น                     
ขณะที่ปริมาณนํ้าภายในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากปัญหาภัยแล้ง ทําให้ชาวบ้าน 
ในชุมชนคิดหาทางแก้ไขปัญหา โดยการสูบน้ําจากบ่อบาดาลท่ีมีปริมาณนํ้าค่อนข้างน้อย ส่งผลทําให้
ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบนํ้าออกจากบ่อบาดาลในราคาท่ีสูงมาก นอกจากนี้ยังมีการต่อท่อดูดน้ํา
ขึ้นมาใช้ ถ้าแรงดันน้ํามีไม่มากพอก็จะไม่สามารถที่จะนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ได้    

ทั้งนี้ตัวแทนของชุมชนได้เคยมีการนําเสนอกรณีดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                     
ต่อประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานํ้าในระดับตําบล อันได้แก่ การผันน้ําจากคลองชลประทาน     
แม่กวงลงมายังอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน  การทําแก้มลิงที่ทุ่งดงที่จะช่วยให้มีพ้ืนที่ในการกักเก็บนํ้าเพ่ิม
มากขึ้น  รวมถึงการขุดลอกบริเวณห้วยเหล่าคา การขุดลอกอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน หรือการ
ยกระดับสปิลเวย์ (spillway) บริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนให้สูงขึ้นหนึ่งเมตร   

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกษตรกรเริ่มที่จะปรับตัวกับภัยแล้งและหาทางออกในเรื่องการ
เพาะปลูก ยกตัวอย่าง เช่น การทํานาโดยหว่านข้าวแห้ง คือหว่านแล้วไถกลบแล้วรอให้ฝนตก แต่ต้อง
มีการดําเนินการในส่วนของการกําจัดวัชพืช เป็นต้น นอกจากน้ีพ้ืนที่แม่ผาแหนยังมีฟาร์มเลี้ยงหมู                 
จํานวนมากถึง 3,840 ตัว วัวนม จํานวน 53 ตัว ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นในชุมชนและยังไม่มีการ
จัดการดูแลเรื่องของเสีย ที่ผ่านมาเคยมีบ่อแก๊สของนายจรัสแต่ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ขาดท่อที่จะส่งแก๊สไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งเคยมีผู้นําบ้านแม่ผาแหนคํานวณคร่าว ๆ ว่าทั้งตําบลออนใต้  
ประมาณ 1,600 หลังคาเรือน ในเวลา 2 เดือนใช้แก๊สประมาณ 500,000 บาท ( 2 เดือน/แก๊ส 1 ถัง/
หลังคาเรือน) บ้านแม่ผาแหนและบ้านป่าตึง มีการเลี้ยงหมู จํานวน 3,840 ตัว เลี้ยงวัวนม จํานวน 53  
ตัว มีความเป็นไปได้ในการทําบ่อแก๊สชีวภาพ โดยใช้รถดูดมูลสัตว์ทั้งหมดไปที่บ่อแก๊สรวม แล้วผลิต
แก๊สส่งไปยังบ้านของชาวบ้าน ถ้าทําได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแก๊สหุงต้มของชาวบ้านตําบล
ออนใต้ได้ประมาณ 500,000 บาทต่อ 2 เดือน ในประเด็นนี้ชาวบ้านเห็นด้วยท่ีจะมีแหล่งผลิตแก๊สใน
ชุมชน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ชุมชนได้ 
 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านแม่ผาแหนมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคือการจักสาน  โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ โดยมักจะจักสานในรูปแบบของกระเป๋าถือ 
รวมถึงภูมิปัญญาด้านสิ่งทอหรือผ้าทอ ที่เห็นได้จาก
ชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นภายในชุมชน 
 สําหรับภูมิปัญญาด้านความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ชาวบ้านยังคงสืบทอดในเรื่องการเลี้ยงผีปู่ย่าทุกปี หรือเวลาแต่งงาน การเลี้ยงผีขุนน้ํา   
ผีเสื้อบ้าน ใจ๋บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านและตัวเองรวมถึงครอบครัวมีความสุข สงบสุข แต่ในปัจจุบันเกิด
ความแตกต่างจากในอดีตในเรื่องการจัดการ เพราะต้องอาศัยเงินเป็นปัจจัยหลัก เน่ืองจากเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตําบลออนใต้ อําเภอสนักําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บ้านป่าตึงห้วยหม้อหรือวัดป่าตึงห้วยหม้อ ซึ่ง
ในอดีตผู้คนทั้งที่อยู่ในชุมชนและนอกชุมชนมักจะเรียก
กันติดปากว่า ป่าตึงห้วยหม้อ ที่เรียกกันติดปากว่า 
ห้วยหม้อน้ัน เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณน้ีติดภูเขาหรือ    
ลําห้วยที่เต็มไปด้วยเศษเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น หม้อ ไห 
ถ้วย ชาม แจกัน ฯลฯ และเป็นหมู่บ้านหน่ึงที่ถือว่ามี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพราะในพื้นท่ีหมู่บ้านพบซากปรักหักพังของเจดีย์วัดร้างอยู่
มีเตาเผาและเศษเครื่องถ้วยสังคโลกกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณวัดป่าตึง    
ในปัจจุบันซึ่งในอดีตพ้ืนที่นี้เป็นป่ารกและหนาทึบ จากการบอกเล่าของพ่อหลวงศรีนวล อินตายวง    
อายุ 67 ปี ผู้เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และปัจจุบันเป็นประธานผู้สูงอายุอําเภอสันกําแพง ท่าน
ได้ให้ประวัติการก่อต้ังชุมชนบ้านป่าตึงว่า ผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นครอบครัวแรกคือ 
ครอบครัวของพ่อหนานคํา แม่หลวงนวล ซึ่งอพยพมาจากบ้านทุ่งเหล่า ทั้งนี้ไม่สามารถระบุปี พ.ศ.    
ที่อพยพเข้ามาได้  

บ้านทุ่ งเหล่าที่ พ่อหนานคําและครอบครัว
อพยพมานั้น ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านร้าง อยู่บริเวณด้าน 
ทิศใต้ของวัดเชียงแสน และอยู่บริเวณเขตห้วยโป่ง ซึ่ง
เป็นพ้ืนท่ีป่าชุมชนของบ้านป่าตึงในปัจจุบัน  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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96 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สาเหตุของการอพยพย้ายถ่ินฐานมาจาก    
ทุ่ งเหล่า นั้น  เนื่ องจากพ้ืนที่ บ้านเหล่าในอดีตไม่
สามารถทําการเพาะปลูกพืชได้ เพราะพ้ืนที่บริเวณน้ัน
เป็นดินลูกรังและดินแดง มีไฟป่าเกิดข้ึนบ่อย จึงได้มา
แผ้วถางบริเวณบ้านป่าตึงในปัจจุบัน เพ่ือปลูกพืชผัก
สวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น และได้
สร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ วัดป่าตึงในปัจจุบัน 
พร้อมกับต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านป่าตึง” ตามชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพ้ืนเมืองช่ือ “ไม้ตึง” 

ภายหลังการขยายชุมชน มีจํานวนครัวเรือนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น จนมาถึงปี พ.ศ. 2480 ใน
สมัยการปกครองของนายสม ปัญญาจันทร์ ได้ระดมชาวบ้านขุดดินทําเป็นถนนในหมู่บ้าน ต่อมาปี 
พ.ศ. 2524 เร่ิมมีไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2525 มีการสร้างถนนลูกรังโดยสํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) และพัฒนาเป็นถนนลาดยางในปี พ.ศ. 2532  หลังจากน้ันชุมชนได้มีการขยาย
ครัวเรือนพร้อมกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ช่ือบ้านป่าตึงห้วยหม้อเริ่มจางหายไปจากความคิดของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักช่ือเดิมของบ้านป่าตึงห้วยหม้อแต่จะรู้จักในชื่อ “ป่าตึงหลวงปู่หล้า”   
 
 

2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
ช่ือหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตําบลออนใต้  

อําเภอสันกํ าแพง จั งห วัดเชียงใหม่  ต้ั งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอสันกําแพง ระยะห่างจากตัวตลาด
สันกําแพง ประมาณ 10 กิโลเมตร  และมีระยะห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอสันกําแพงประมาณ 5 กิโลเมตร   

 
ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านป่าตึง เป็นถนนลาดยาง   
สภาพดี ระยะห่างจากหมู่ บ้านถึงที่ ว่าการอําเภอ      
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สภาพดี  

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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แผนท่ีชุมชนบ้านป่าตึง 

 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 

จํานวนหลังคาเรือน  194 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  656 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  315 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  341 คน  

 
 
4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ าน แม่ ผ าแห น  ห มู่ ที่  6 บ้ าน โห้ ง  ห มู่ ที่  2 แ ล ะ          
     บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ป่าชุมชน ป่าอุทยานแห่งชาติ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าชุมชน ป่าอุทยานแห่งชาติ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปง หมู่ที่ 8 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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5. ลักษณะภูมิประเทศ 
หมู่ บ้านป่าตึงมี เน้ือที่ทั้ งหมดประมาณ 

5,740 ไร่ แต่ในปัจจุบันที่ดินถูกเปลี่ยนมือไปจาก
คนในชุมชนไม่เกินร้อยละ 10 เน่ืองจากชาวบ้านมี
ภาระหน้ีสินและลูกหลานผู้รับมรดกไม่สามารถนํา
ที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนกันยายน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็น  
บางวัน    

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่าฤดู  
อ่ืน ๆ และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอก
ปกคลุมทั่วไป  

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความ     
แห้งแล้ง แหล่งน้ําในชุมชนแห้งขอด  

 

 
7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ดิน 
จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชนพบว่า

ลักษณะของ
ดิ น เป็ น ดิ น
ร่วนปนทราย
ระบายน้ําได้
ดีปานกลาง มี

ที่ ดินทํากินและพ้ืนที่ ป่าจํานวนมาก และที่ ดินบริเวณ      
ที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกจิ เช่น ข้าว  ข้าวโพด ยาสูบ ลําไย มะม่วง เป็นต้น   
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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99 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.2 น้ํา 
จากการสังเกตทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน พบว่า

บ้านป่าตึงมีแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น                 
ที่ ส า ม า ร ถ        
ใ ช้ ง า น ไ ด้ 
ประกอบ ด้วย

คลองส่งนํ้าหรือท่อส่งน้ํา จํานวน 2 แห่ง คือ ท่อส่งน้ําจาก
อ่างเก็บน้ําห้วยลานและคลองส่งน้ําห้วยโป่งซึ่งมาจาก  
อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน นอกจากน้ียังมีประปาหมู่บ้านอีก
จํานวน 2 แห่ง 

 
     

7.3 ป่าไม้ 
จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้บริเวณชุมชน พบว่า

บ้านป่าตึงมีป่าชุมชน โดยเริ่มต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเมื่อปี 
พ .ศ .  2 5 4 5 
และได้ปลูกป่า
เริ่มดําเนินการ
จั ด ต้ั ง ให้ เ ป็ น 

ป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน   
ป่าชุมชนบ้านป่าตึงอยู่ในรูปการจัดการโดยคณะกรรมการ
ป่าชุมชนบ้านป่าตึง 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 
จากการสังเกตแหล่งนํ้าภายในชุมชน พบว่า ชุมชน

บ้านป่าตึงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําสําหรับอุปโภค
และบริโภค ชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนนํ้าเพ่ือ
การเกษตรน้ันประชาชนใช้น้ําจากอ่างเก็บนํ้าห้วยลานและ  
อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนเป็นหลัก นอกจากน้ียังมีการสร้างอ่างเก็บ
น้ําอีก 2 จุด บริเวณป่าชุมชนห้วยโป่งและด้านล่างอ่างเก็บนํ้า
แม่ผาแหนบริเวณหลังวัดเชียงแสน โดยเอาตัวอย่างระบบของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาใช้ มีการทดนํ้าและ
สร้างฝายขนาดเล็กขึ้นมารองรับ ทําให้บ้านป่าตึงมีน้ําเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 
9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
 จากการสังเกตพืชพรรณบริเวณภายในชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านป่าตึงมีพืชพรรณตามธรรมชาติส่วน
ใหญ่ ได้แก่ มะขาม สัก ฉําฉา และพบพะยูงบ้าง ส่วนพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด กล้วย ยาสูบ ลําไย มะม่วง  
เป็นต้น   
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าตึง การต้ังบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกบ้าน
ตามแนวถนนเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีการแบ่ง
ส่วนการปกครองในหมู่บ้านแบบหมวดมื้อ (ป๊อก) มี
ทั้งหมด 11 ป๊อก  เพ่ือเป็นการแบ่งความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรมหรือตามประเพณีต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพ
ของที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
บ้านปูน  บ้านครึ่ งปูนครึ่ งไม้  และเป็นบ้านช้ันเดียว       
บ้ า น บ า ง
หลั งมี ก าร
ป รั บ ป รุ ง

เพ่ือให้ที่อยู่อาศัยมีความแข็งแรงทนทาน 
 
 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 จากการสั งเกตข้ อมู ลภาย ใน ชุมชน  พบ ว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกลําไย 
รวมถึงการเลี้ยงโคนม เป็นต้น ส่วนอาชีพรองในชุมชน 
ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ประชาชนบางส่วนได้เข้าไปทํางานในอําเภอเมืองในตอนกลางวันและกลับเข้ามายังชุมชนในตอนเย็น  
 
2.4 สภาพการศึกษา 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ในอดีตชุมชนบ้านป่าตึง มีโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน  1 แห่ง ช่ือโรงเรียนวัดป่าตึง โดยแยก
นักเรียนซึ่งมาจากบ้านปงและบ้านป่าตึงออกจาก
โรงเรียนวัดแม่ผาแหน มาต้ังที่บ้านป่าตึงเมื่อปี พ.ศ. 
2482  และต่อมาได้ยุบรวมโรงเรียนตามโครงการ
รวม โรงเรียนขนาด เล็ ก ไป เรียนที่ โรงเรียน วัด        
แม่ผาแหนเหมือนเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2544 

แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นโรงเรียนร้าง เด็ก เยาวชนในชุมชนเข้าไปเรียนในตัวอําเภอ        
สันกําแพงและในอําเภอเมือง เน่ืองจากคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่างกัน ระหว่างโรงเรียน      
ในชุมชนกับโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.5 สาธารณูปโภค 
จากการสังเกตข้อมูลบริเวณภายในชุมชน พบว่า 

ชุมชนบ้านป่าตึงมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทุกครัวเรือน และบริเวณภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในที่สาธารณะไว้อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
เวลากลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภค

ภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ําจากประปาหมู่บ้านเป็นหลัก มีการให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะและ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) นอกจากนี้ยังมีที่ทําการสาธารณสุขมูลฐาน อสม. ตู้ยาม
ในการรักษาความปลอดภัย และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง 
ๆ โดยเสียงตามสายและมีการประชุมประจําเดือน เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รับข่าวสารจากทางราชการก็
จะแจ้งในที่ประชุม  โดยคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือดี 
เข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  ส่วน อสม. จะแจ้งข่าวสาร
ในด้านสาธารณสุขให้ชาวบ้านรับทราบทางเสียงตามสาย
ด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าตึงมีลักษณะเส้นทางในการคมนาคม
บริเวณภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
สภาพดีเข้าถึงทั่วบริเวณเส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชน  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า
ป ระช าชน ใน ชุ ม ชนทุ ก ค น นั บ ถื อ ศ าส น า พุ ท ธ           
โดยมีวัดป่าตึงเป็นสถานที่ เก็บสรีระของหลวงปู่หล้า   
ตาทิพย์ พระเกจิช่ือดังของภาคเหนือ แม้ว่าหลวงปู่หล้า
ได้มรณภาพไปนานแล้ว แต่ด้วยความศรัทธาของ
ประชาชนบ้านป่าตึงและคนในตําบลออนใต้ที่ยังคงมีต่อ
ท่านไม่เคยเสื่อมคลาย วัดป่าตึงจึงถือเป็นศูนย์กลางใน
การทํากิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ทั้งของชุมชนและของตําบล นอกจากน้ียังมีวัดเชียงแสนหรือ    
วัดสาลกัลป์ญาณมหันตารามอีก 1 วัดซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า “วัดเชียงแสน” 

 

2.8 หน่วยงานราชการ 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนไม่มีที่ต้ังของหน่วยงานราชการ เน่ืองจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมถึง
พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพของประชาชน พบเพียง
หน่วยงานของชุมชนที่ก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์ในการ
ติดต่อของประชาชนในชุมชนเท่าน้ัน  
 
 
2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านป่าตึงนอกจากจะมี วัด ป่ าตึงและวัด     
เชียงแสนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนแล้ว วัดทั้ง
ส อ งแห่ ง ยั งมี ค วามส งบ ร่ม ร่ืน และมี เรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เหมาะแกก่ารเป็นสถานที่ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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104 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในหมู่บ้านและผู้มา
เยือนชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
สถานท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจอีกหน่ึงแห่งคือ 
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองถ้วยสันกําแพง ต้ังอยู่ในวัดป่าตึง 
เป็นสถานที่เก็บรวบรวมช้ินส่วนเครื่องป้ันดินเผา โดย 
อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ ได้ทําการสํารวจ
เตาเผาเมื่อ พ.ศ. 2495 พบว่า มีจํานวนเตามากถึง 

83 เตา และได้ทําการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2503 ในช่ือ “เตาสันกําแพง”  
 
 
 
ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนใช้ภาษาถิ่ น  (ภาษาเหนือ ) ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาหลักภายในชุมชน สําหรับ
ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร กั บ ท า ง ร า ช ก า ร แ ล ะ
บุคคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่น 
(ภาษาเหนือ) ในการติดต่อส่ือสาร 
 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนใน ชุมชนบ้านป่าตึงมีการแต่งกาย
ตามปกติคือเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้นหรือ     
ขายาวเหมือนกับคนในเมืองตามความเหมาะสมกับ
อาชีพและบริบทการใช้ชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

105 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า

ชุมชนบ้านป่าตึงมีการรักษาจารีตประเพณี      
อัน ดีงามตามท้องถ่ินล้ านนา และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตามไทยกลาง เช่นประเพณีวัน
สงกรานต์ ประเพณีดําหัวปีใหม่เมือง ประเพณี
การสืบชะตาหมู่ บ้านหรือการทําบุญใจ๋ บ้าน 
ประ เพ ณี สรงน้ํ าพ ระธา ตุ  การ เลี้ ย งผี ปู่ ย่ า 
นอกจากน้ีชุมชนยังมีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ เช่น พิธีการขอฝน     
โดยการแห่ปลาช่อน การเลี้ยงผีขุนนํ้า การจัดงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้า การทําบุญวันมรณภาพหลวง
ปู่หล้า และประเพณีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเช่ือมความสามัคคี เป็นต้น 
 

4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 

พบว่าอาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม

รับประทานเป็นอาหารพ้ืนเมืองหรืออาหารท้องถิ่น

พ้ืน บ้ านภาคเห นือ  วัต ถุ ดิบส่ วน ใหญ่ มาจากผั ก          

ที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหาได้จากภายในบริเวณชุมชน 

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมประกอบอาหาร

รับประทานเองเพ่ือความปลอดภัยและคุณค่าทางสารอาหาร 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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106 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ ดังต่อไปน้ี     

ก ลุ่ ม อ า ชี พ  ก ลุ่ ม 
ออมทรัพย์เพ่ือการ
ผ ลิ ต  ก ลุ่ ม สั จ จ ะ 
ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์โคนม 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม
เยาวชน เป็นต้น 

 
4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าปัจจุบันภายในชุมชนยังคงมีการรวมกลุ่ม                   
อย่างไม่เป็นทางการอยู่ มีบ้างที่จับกลุ่มพบปะพูดคุยตามร้านค้าหรือในเวลาว่างเว้นจากการทํางาน              
ช่วงเวลากลางวัน และช่วงเย็นหลังจากเสร็จส้ินภาระกิจการทํางานในแต่ละวัน 
 
 
ตอนท่ี 5 ปัญหาท่ีสังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ปัจจุบันที่ดินในชุมชนถูกเปลี่ยนมือ     
ไปจากประชาชนในชุมชนไม่เกินร้อยละ 10 เนื่องจากชาวบ้านมีภาระหนี้สินและลูกหลานผู้รับมรดก 
ไม่สามารถนําที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้ และชุมชนบ้านป่าตึงกําลังจะดําเนินการแยกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ใหม่อีกหนึ่งหมู่บ้าน เน่ืองจากจํานวนประชากรและครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให้การบริหารจัดการ  
ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะด้านงบประมาณ ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน 
กองทุน SML แต่ทั้งนี้ยังคงเป็นศรัทธาวัดป่าตึงอยู่และยังคงความสัมพันธ์กันเช่นเดิม 

นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเช่นเดียวกับชุมชนอ่ืน คือปัจจุบันพบว่าประชาชนกําลังประสบ
ปัญหานํ้าใต้ดินแห้ง อีกทั้งนํ้ายังมีลักษณะสีขาวขุ่น ไม่สามารถสูบข้ึนมาใส่แท็งก์น้ําได้ ทําให้ป๊ัม       
ซับเมอร์สเสียบ่อยและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจํานวนมาก สําหรับนํ้าเพ่ือการเกษตร
ชาวบ้านใช้น้ําจากอ่างเก็บนํ้าห้วยลานและอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันอ่างทั้งสองแห่ง
กําลังประสบปัญหาน้ําแห้งขอด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน และยังคงประสบกับปัญหาการ    
เผาขยะท่ียังคงพบอยู่ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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และยังพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาคือประชาชนที่เป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าควรมีพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาให้ดีกว่านี้ หากเป็นไปได้อยากให้มี 
1 โรงเรียน 1 ตําบล เกิดขึ้นในชุมชน 
 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านป่าตึงมีภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีน่าสนใจหลายอย่าง 
เช่ น  ไม้ ก วาดท างมะพ ร้ าว  ผลิ ต ภัณ ฑ์ จาก
กะลามะพ ร้าว  กระดาษสา  น้ํ าพ ริกตาแดง
ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน รวมถึงการทําปุ๋ยชีวภาพ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของความเช่ือ 
ในสิ่งเหนือธรรมชาติยังคงมีให้พบเห็นอยู่ เช่นการสืบทอดการนับถือผีปู่ย่ากันอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น 
เมื่อหญิงชายจะแต่งงานก็จะมีการเลี้ยงผีปู่ย่า เพ่ือเป็นการบอกกล่าวบรรพบุรุษ รวมถึงพิธีการสืบ
ชะตาบ้าน สืบชะตาหมู่บ้านในวันสําคัญต่าง ๆ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือประมาณปีพ .ศ . 
2510 มีราษฏรอพยพจากบ้านเหล่าผาแหน     
มาอาศัยอยู่ และกลางทุ่งนามีดินลักษณะเป็น
โคลนที่ เหลว เรียกว่า “ปง” จึงได้มีการต้ังช่ือ
หมู่บ้านน้ีว่า “บ้านปง” แม่ภาซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปงและชํานาญ
การในเรื่องการทอผ้าได้เล่าถึงสภาพพ้ืนที่บ้านปง    
ในอดีตว่า บ้านปงในอดีตเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งมาก ชาวบ้านอยู่อย่างลําบาก แม่ภาและเพ่ือน ๆ ต้องเดิน
ไปตักนํ้าที่ห้วยแม่ลานเพ่ือมาใส่ตุ่มให้พ่อแม่อาบ แม้จะปลูกข้าวปีละครั้งนํ้าก็ไม่เพียงพอ ทํานา       
ได้ข้าวไร่ละ 40 ถัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มายังที่สร้างอ่างเก็บนํ้าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มี    
พระราชกระแสรับสั่งให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทดําเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานข้ึน ในปี
เดียวกันหลังจากน้ันมีการเรียกช่ือหมู่บ้านกันว่าบ้านปง (ห้วยลาน) ภายหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ํา
ส่งผลให้บ้านปงมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน สามารถทํานาได้ปีละ 2 คร้ัง และมีการสนับสนุนให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหมู่บ้านสวย น้ําใส 
หมู่บ้านน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี พ.ศ. 2543 และหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
อําเภอสันกําแพง   

 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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110 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
ช่ื อหมู่ บ้ าน  บ้ านป ง  หมู่ ที่  8  

ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของ
อําเภอสันกําแพง มีระยะห่างจากหมู่บ้าน
ถึงที่ ว่าการอําเภอสันกําแพงประมาณ     
9 กิโลเมตร   
 

 
ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านปงเป็น
ถนนลาดยางสภาพ ดี  ลักษณะเส้นทาง
คมนาคมทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสภาพดี จากทางเข้าหมู่บ้านไปยัง
อ่างเก็บนํ้าห้วยลานเป็นถนนปูตัวหนอนรูป 
ตัวไอ (I) และอาจมีถนนลูกรังบ้างไม่มากนัก 
 

 
 
แผนท่ีชุมชนบ้านปง 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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111 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จํานวนหลังคาเรือน  135 หลังคาเรือน 

  จํานวนประชากรท้ังหมด  464 คน 

  จําแนกเป็น เพศชาย   227 คน 

  จําแนกเป็น เพศหญิง  237 คน 

 
4. อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที ่6    

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านห้า หมู่ที่ 9    

 
5. ลักษณะภูมิประเทศ 

หมู่ บ้านปงมีเน้ือที่ทั้ งหมดประมาณ 
12,500 ไร่ เป็น ชุมชนที่ ต้ั งของอ่างเก็บ นํ้ า   
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่โดย
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ลาดชัน และมี
ภูเขาโดยรอบ สภาพป่าในชุมชนเป็นลักษณะ 
ป่าดิบช้ืน ป่าเมฆท่ีมีลักษณะป่ารกทึบ มีพันธ์ุไม้
หลากหลายชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่ ทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก                
เป็นบางวัน ต้นไม้จะมีใบเขียวชอุ่มเป็นพิเศษ    

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืน ๆ               
และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอกปกคลุมทั่วไปในช่วงเช้า อากาศบริสุทธ์ิ                  

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้ง
แล้ง แหล่งน้ําในชุมชนแห้งขอด  

 
7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ดิน 
จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน 

พบว่า ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย         
มีความสามารถอุ้มนํ้าได้ดีและระบายนํ้าได้ดีปาน
กลาง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และ
ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําห้วยลานเป็นดินผสมหิน 
เป็นดินแดง 

 
 

7.2 น้ํา 
จากการสังเกตทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน 

พบว่า บ้านปงมีแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้า       
ที่สร้างขึ้นที่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วยอ่างเก็บ
น้ําห้วยลานฯ อ่างเก็บน้ําดอยโตนฯ และอ่างเก็บนํ้า 
ห้วยป่าไร่ฯ มีน้ําอยู่ในระดับปริมาณค่อนข้างมากและ
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน นอกจากนี้
ชาวบ้านในชุมชนยังมีการใช้น้ําจากน้ําประปาหมู่บ้าน
ด้วย 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

112



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

113 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.3 ป่าไม้ 
จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้บริเวณชุมชน พบว่า บ้านปงมีลักษณะของป่าโดยรอบเป็น   

ป่าดิบช้ืนและป่าดิบเขา โดยป่าดิบเขามักปรากฏอยู่ตามภูเขาสูง เป็นพ้ืนที่ ต้นนํ้า มีพรรณไม้
หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นต้นหางนกยูง 
กระจายตามบริเวณป่า นอกจากน้ียังมีการใช้
ประโยชน์จากป่า คือการหาของป่าเพ่ือนําไป
ประกอบอาหารและจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว เช่น หน่อไม้ พืชผักต่าง ๆ 
ผักหวาน เห็ด เป็นต้น รวมไปถึงการนําสมุนไพร
จากป่ามารักษาโรคอีกด้วย 
 
 

 
8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

จากการสังเกตแหล่งนํ้าภายในชุมชน 
พบว่าชุมชนบ้านปง มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ํา สําหรับการอุปโภคและบริโภค
ชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนนํ้า
เพ่ือการเกษตรนั้นประชาชนใช้น้ําจากอ่างเก็บ
น้ําห้วยลานเป็นหลัก นอกจากน้ียังมีการสร้าง
อ่างเก็บนํ้าอีก 2 จุด คือ อ่างเก็บนํ้าดอยโตน 
และอ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ มีการทดนํ้าและ
สร้างฝายขนาดเล็กขึ้นมาเพ่ือรองรับนํ้า ทําให้บ้านปงมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
 จากการสังเกตพืชพรรณภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านปงมีพืชพรรณตามธรรมชาติส่วนใหญ่ 
ได้แก่ มะขาม สัก ฉําฉา หางนกยูง มะพร้าว ขนุน พบไม้พะยูงบ้างบางส่วน ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ข้าว ลําไย มะม่วง เป็นต้น 
   
 
ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชากรบ้านปงส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
พ่ึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ 
เครือญาติบนพ้ืนฐานของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีการเคารพเช่ือฟังผู้อาวุโส ความเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน ประชากรในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคีจึงทําให้ชุมชนมีองค์กรชุมชนและ
ภาคประชาสังคมในชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็น
ศักยภาพที่สําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านปงมีพ้ืนที่หมู่ บ้านเป็นที่ราบเชิงเขา      
มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานรูปแบบเรียงยาว (Linear 
pattern) ประชาชนมีการต้ังบ้านเรือนเรียงตัว
ตามถนนหนทางเข้ าออกหมู่ บ้ าน เพ่ื อการ
คมนาคมท่ีสะดวกและการจัดเรียงของบ้านเรือน 
ลักษณะเช่นน้ีสะท้อนถึงการติดต่อที่สะดวก เพ่ือ
การค้าแลกเปลี่ยนต่าง ๆ สภาพท่ีอยู่อาศัยเป็น
แบบบ้านไม้ครึ่งปูนสองช้ันเป็นส่วนใหญ่  จะมี
บางส่วนที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนช้ันเดียว  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
พ้ืนที่บ้านปงมีน้ําใช้ในการเกษตรสมบูรณ์กว่าหมู่บ้าน
อ่ืน  ทําให้สามารถทํานาได้ 2 ครั้งต่อปี  โดยพืช
เศรษฐกิจหลักของบ้านปงห้วยลานคือ ข้าว และเมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายรับจํานําข้าว ทําให้ชาวบ้านได้รับ
ราคาสูงสุดที่  16 – 17 บาทต่อกิ โลกรัม  ทําให้
ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวมากข้ึนและปริมาณการปลูก
ยาสูบลดลง นอกจากน้ีชุมชนบ้านปง ยังมีกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้สําหรับครัวเรือนในชุมชน อาชีพหลักของประชากรบ้านปงห้วยลานคืออาชีพ
เกษตรกรรม ทําไร่ ทําสวนลําไย ทํานาข้าว อาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปในชุมชน ทํางานบ้านฝร่ัง 

ลูกจ้างโครงการป่าไม้ อาชีพเสริม เช่น การทอผ้า 
การจักสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ การท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศ บ้านพักโฮมสเตย์ (Homestay) โรงแรม
และร้านอาหาร ปลูกผักตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

 
 

 
2.4 สภาพการศึกษา 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชนบ้านปงไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน บุตร
หลานจึงเข้าศึกษาในตัวอําเภอสันกําแพง 
 
2.5 สาธารณูปโภค 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านปงมีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ส่วนน้ําอุปโภคบริโภค ประชาชนใช้น้ําบาดาลและนํ้าประปาหมู่บ้านในการอุปโภค 
ส่วนน้ําบริโภคซื้อจากโรงผลิตน้ําด่ืมภายในชุมชน ลักษณะถนนภายในชุมชนเป็นถนนอิฐบล็อก ภายใน
ชุมชนยังมีศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน 1 แห่ง ที่ทําการกลุ่มจักสาน  1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือ 1 แห่ง ที่ทําการกลุ่มทอผ้า 1 แห่ง ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 1 แห่ง ตู้น้ําหยอดเหรียญ  
1 แห่ง และตู้น้ํามันหยอดเหรียญ 1 แห่ง  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านปงมีลักษณะเส้นทางในการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านเป็นถนนอิฐบล็อก ที่มีสภาพดีเข้าถึงทั่วบริเวณ
เส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชน  
 
 
 
2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
บ้านปงไม่มีวัดในหมู่บ้าน ชาวบ้านปงเป็นศรัทธา
ไป ร่ วม พิ ธีก รรมศาสนาที่ วั ด ป่ า ตึ ง  หมู่ ที่  7 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการแบ่ง
หมวด 11 หมวด เพ่ือเป็นตัวแทนชาวบ้านไปร่วม
พิธีทางศาสนาของวัด แบ่งเวรทําอาหารถวายพระ       
(ส่งเข้ามือ) พ่อเจริญ ปัญญาจันทร์เล่าว่า ในช่วง

เข้าพรรษามีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปร่วมสวดมนต์ กรรมฐานท่ีวัดป่าตึง แม้ทุกคนจะมีภารกิจการ
งาน แต่เมื่อมีงานสําคัญ เช่น งานศพ งานวัด ชาวบ้านจะหยุดภารกิจทุกอย่าง แล้วมาช่วยเตรียมงาน
อย่างเต็มที่ คนในชุมชนมีความเช่ือเร่ืองเจ้าทรง เรื่องหมอเมื่อ คาถา ยันต์ และสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เพราะเช่ือว่าสิ่งเหล่าน้ีช่วยแก้ปัญหาให้ได้ หรืออย่างน้อยก็ทําให้คนในชุมชนได้สบายใจ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.8 หน่วยงานราชการ 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า พ้ืนท่ีหมู่บ้านเป็นที่ต้ังของสถานที่ราชการ คือ 

- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
- โครงการอันเนื่องมาจากพรราชดําริของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่    

กรมประมง 

 
 
2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสั งเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านปงเป็นชุมชนขนาดกลางแบ่ง
ออกเป็นหมวดบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่หลังจาก
เลิกงานหรือเสร็จงานจากไร่นามักจะพักผ่อนอยู่
แต่ที่บ้าน ทําอาหารรับประทานกันในครอบครัว 
และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ 3 แห่ง คือ 
อ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ศาลาพักใจ ”เฮาฮักบ้านปง
ห้วยลาน” และ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นอกจากเป็นอ่างเก็บน้ําที่ประชาชนในหมู่บ้านผันนํ้าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรท่ีหล่อเลี้ยงชุมชนบ้านปงแล้ว อ่างเก็บนํ้าห้วยลานยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลา
โดยธรรมชาติที่ชุมชนชาวบ้านบริหารจัดการ ควบคุมการจับสัตว์น้ําให้อยู่ในความสมดุลและเหมาะสม 
และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพอากาศเย็นสบาย นอกจากน้ียังมีป่าชุมชนเหนืออ่างเก็บน้ําที่ให้
ประโยชน์ต่อทุกครัวเรือน อาทิ การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็ว เช่น ไม้ไผ่ ตลอดจนเห็ดป่าที่สร้างรายได้
ให้กับชุมชน  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาหลักภายในชุมชน สําหรับการติดต่อสื่อสารกับทางราชการและบุคคลภายนอก
จะใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อสื่อสาร 
 

 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ประชาชนในชุมชนบ้านปงมีการแต่งกายตามปกติ 
คื อ เสื้ อ ยืดคอกลม  กางเกงขาสั้ นห รือขายาว
เหมือนกับคนในภาคอ่ืนตามความเหมาะสมกับ
อาชีพและบริบทการใช้ชีวิตประจําวัน 
 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชนบ้านปง มีการรักษาจารีตประเพณีอันดีงาม 
ตามท้องถิ่นล้านนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินตามไทยกลาง เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณี
ดําหัวปีใหม่เมือง ตานไม้ค้ําสะหลี ประเพณีรดนํ้าดําหัวหลวงปู่หล้า ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ          
วัดป่าตึงหลวง ประเพณีการสืบชะตาหมู่บ้านหรือการทําบุญใจ๋บ้าน ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณียี่
เป็ง การเลี้ยงผีปู่ย่า นอกจากนี้ชุมชนยังมีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ เช่น 

การเล้ียงผีขุนน้ํา การจัดงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้า 
การทําบุญวันมรณภาพหลวงปู่หล้า ประเพณีสืบ
ชะตาบ้าน และฮ้องขวัญตามความต้องการของ
บุคคล  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 
จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 

พบว่า อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม
รับประทานกันส่วนใหญ่ เป็นอาหารพ้ืนเมืองหรือ
อาหารท้องถิ่นพ้ืนบ้านภาคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่  
มาจากผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหาได้จากภายใน
บริเวณชุมชน นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่นิยม 

ประกอบอาหารรับประทานเองเพื่อความปลอดภัยและ
คุณค่าทางสารอาหาร 

 

 
 
 
 

 
 
ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า บ้านปงเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและ                 
มีการร่วมกลุ่มผลิตสินค้าต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และบ้านปงมีกลุ่มท่ีน่าสนใจของ
หมู่บ้าน เช่น กลุ่มการเลี้ยงโคนม มีพ่ออินโถ สิงห์อูปเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมรายเดียวในบ้านปง มี    
โคนม 72 ตัว รีดนํ้านมได้ 350 กิโลกรัมต่อวัน โดยเลี้ยงมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี มีรายได้จากการ
ขายน้ํานมโค และมูลโค ส่วนเศษหญ้าฟางที่เหลือจากคอกนําไปทําปุ๋ยใส่ผักและนาข้าว นอกจากน้ียังมี
การทําบ่อแก๊สชีวภาพเป็นถังแบบฝังดินมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว โดยใช้ร่วมกัน 4 ครอบครัว ทําให้
ประหยัดค่าแก๊สหุงต้ม การจัดทําบ่อแก๊สได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยเยอรมันและกรมปศุสัตว์
โดยสนับสนุนงบประมาณให้เจ้าของฟาร์มคร่ึงหน่ึง ซึ่งพ่ออินโถ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทํา
บ่อแก๊สจํานวน 11,700 บาท และได้ใช้แก๊สมายาวนานจนถึงปัจจุบัน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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กลุ่มเครื่องจักสาน เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปง เพ่ือผลิตเครื่องจักสาน
จ า ก ห ว า ย  แ ล ะ ไม้ ไ ผ่  ซึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้
ประกอบด้วยตะกร้าผัก สุ่มไก่ ตะกร้าใส่ของ การ
สานโมบายเพ่ือเป็นของที่ระลึก การนําใบตาล    
มาสานเป็นกล่องใส่ข้าวเหนียว ใช้หวายสานเป็น
ตะกร้าใส่ของ พ่อตาลเล่าว่า “ทางกลุ่มมีการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเร่ืองการจักสานไปแล้ว เรื่อง
การผลิตหวายพากันไปศึกษาดูงานถึงจังหวัดตาก ตอนน้ีมีคนทําเป็นจํานวนมากข้ึนแต่ไม่มีคนทํา
ต่อเนื่อง เพราะสินค้าขายได้ช้า นาน ๆ จะมีคนมาซื้อ เฉลี่ยจะมีรายได้ประมาณ 80-120 บาทต่อวัน 
ไม้ไผ่ทําไว้นานไม่ค่อยได้ เพราะอาจข้ึนรา หรือมอดกิน ทั้งยังขาดแรงงานคนวัยหนุ่มสาวที่จะไปเอา
หวายในป่า     คนแก่มีกําลังน้อย หากทําแล้วมีการรับซื้อ มีตลาดรองรับ อาจมีคนมาร่วมผลิตมากขึ้น 
ถ้าหมดรุ่นพ่อแล้วก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร เด็กและเยาวชนก็ทําไม่เป็น” 

กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็น
การส่ งเสริมให้สมาชิกเรียน รู้การพ่ึ งตนเอง        
มีรายได้เสริม ปัจจุบันมี นายบุญฤทธ์ิ กองมา 
เป็นประธานนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก โดยจะ
ขายให้กับคน  ทั้งในและนอกชุมชน ทั้งน้ีกลุ่มฯ 
ได้เคยรวมตัวกันปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็น   
ที่ต้องการของตลาดเพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้ 
ผลผลิตที่ได้ออกมาดี แต่ปัญหาที่พบ คือขาดการ

บริหารจัดการท่ีดีภายในกลุ่ม ประกอบกับเป็นการปลูกในที่ดินของคนอ่ืน ไม่มีตลาดและขาดที่ดินใน
การเพาะปลูก ทําให้ไม่สามารถทําได้ต่อเน่ืองกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านปง เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าฝ้ายใช้มาแต่
โบราณ นางอารีย์ ใจวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มทอผ้าเป็นหน่ึงตัวอย่างของ จิตอาสา เติบโตมาจาก
ครอบครัวที่ทอผ้าอยู่ใน  วิถีชีวิต และมีความสามารถในการทอผ้าแต่ไม่สนใจท่ีจะทอ เมื่อตอนเป็น
วัยรุ่นได้เข้าไปทํางานโรงงานทอผ้าที่ร้านพรหมชนะ อําเภอสันกําแพง กับเพ่ือน ๆ วัยเดียวกันร่วม 10 
คน โดยทําหน้าที่เป็นฝ่ายเดินฝ้าย ทํางานจนเลิกกิจการทางโรงงานได้บริจาคกี่และอุปกรณ์ในการทํา
กิจการทอผ้าหลายอย่าง นางอารีย์เห็นว่าเพ่ือนร่วมงานไม่มีงานทําจึงทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหา
ฝ้ายมาทําให้ในกลุ่มทอผ้าที่บ้าน เพ่ือให้มีรายได้โดยใช้เครื่องมือที่ได้รับมาจนถึงปัจจุบัน คนรุ่นเดียวกับ
นางอารีย์จะทอผ้าเป็นเพราะวิถีด้ังเดิมของคนบ้านปงคือการทอผ้า แต่ไม่มีคนอยากทําเพราะรายได้
น้อย ส่วนตัวนางอารีย์เองก็เคยมีความคิดที่ไม่อยากทํา เน่ืองจากการทอผ้ามีรายได้ไม่มาก ค่าทอเมตร
ละ 16 บาท ถ้าเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง คล่องแคล่ว  ทอเร็ว สูงสุดจะได้ 12 เมตรต่อวัน เป็นเงิน 192 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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บาท ถ้าเป็นคนแก่ หรือคนทอช้าทําไปพักไป จะได้ 6-8 เมตรต่อวัน เป็นเงิน 96 - 128 บาท คนรุ่น
อายุ 35 ปีขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่จะทอผ้าได้ แต่ก็ขอเลือกงานเย็บผ้าส่งโรงงานได้วันละ 200 บาท 
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าฝ้ายมีคนทอ 9 คน เนื่องจากไม่อยากออกไปทํางานนอกบ้าน ประกอบกับสุขภาพไม่
ดี ทํางานหนักไม่ได้ และงานทอผ้ายังสามารถทําให้คนแก่หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านมีรายได้จากการ
ช่วยงานของกลุ่มทอผ้าได้ เช่น มาช่วยหวีฝ้ายก่อนข้ึนกี่ ได้วันละ 70 บาท นอกจากนั้นคนทอผ้าต้อง
ทําทุกหน้าที่ ต้ังแต่การเตรียมฝ้ายเพ่ือขึ้นกี่ทอผ้าด้วยตัวเอง ส่วนการเตรียมเส้นฝ้ายนางอารีย์จะเป็น
คนทํา ซึ่งงานทอเป็นงานละเอียด ใช้เวลาในการผลิต เหตุผลที่ยังทําอาชีพนี้เน่ืองจากสร้างรายได้ให้กับ

ชาวบ้านและผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนสุขภาพไม่
ค่อยแข็งแรง ทั้งนี้ยังได้หาคนสืบทอดอาชีพนี้
ให้คงอยู่ต่อไป  

 
 
 

 
 
 

 
 
4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูล
ภายในชุมชน พบว่า ประชาชนบ้านปง
ส่ วน ใหญ่ มี ก ารร่ วมกลุ่ ม ใน ลั กษณ ะ       
นั่งพูดคุย สังสรรค์หรือรับประทานอาหาร
กันที่บ้านของคนที่รู้จักสนิทสนมมากกว่าที่
จะไปรวมกลุ่ มกันตามร้านค้ าภายใน
หมู่บ้าน และในเวลาท่ีประชาชนไปทํานา 
ประชาชนที่มีที่นาอยู่ใกล้ ๆ กันมักจะมีการ
รวมกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหารกัน  
ตามเถียงนาเวลาพักจากการทํางานในทุ่ง
นา ประชาชนจะมีการรวมกลุ่มกันเวลามีงานเทศการหรืองานบุญต่างๆ  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนท่ี 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 
จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า บ้านปงไม่พบปัญหาในด้านใดเพราะ

ประชาชนมีการอยู่ร่วมกันแบบระบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสกว่า เพราะมีความรู้
และประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนรุ่นหลัง ๆ ทําให้ชาวบ้านเช่ือฟัง และยําเกรงซึ่งเป็นผลทําให้สังคม
เกิดความสงบสุข มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และมีการปลูกทดแทนกลับคืนสู่
ชุมชนยึดหลักความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป  

 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
บ้านปงมีภูมิปัญญาท่ีเห็นได้เด่นชัด คือการทอผ้า การจักสาน
จากไม้ไผ่และหวาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา
จนกลายเป็นอาชีพท่ีหารายได้ให้กับคนในชุมชน การใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค การปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษหลังบ้าน หรือปลูกตามริมรั้วบ้าน รวมไปถึง  
การเลี้ยงผีขุ่นน้ํ า แข่งบอกไฟ  เลี้ยงเสื้อบ้าน เลี้ยงผี ปู่ย่า           
สืบชะตาบ้าน เป็นต้น  

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

จากการบอกเล่าของพ่อหน่อแก้ว โปธิตา อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นบุตรของพ่อหลวงบุญมา แม่หลวงสม 
บุญมาคํา และเป็นหลานของพ่อหนานชมพู แม่หลวง
ดา บุญมาคํา (ป้อหนานจุมปู) เม่ือวันที่ 17  มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 ท่านได้ให้ประวัติว่าบ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 
ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมที
ในสมัยก่อนประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา พื้นที่นี้มักจะ
เรียกติดปากกันว่า “ป๋างห้า” เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้เต็มไป
ด้วยต้นไม้ห้า ซึ่งพ่อค้าวัวต่างจะนําช้าง ม้า วัว ควาย 
มาพักและค้างคืนที่บริเวณน้ีก่อนนําไปขายประมาณ 
1-2 วัน เพื่อให้วัว ควายได้พักเอาแรงและกินหญ้าเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งนํ้าและหญ้าสําหรับ
วัวควาย ในอดีตพื้นท่ีถูกใช้ในการส่ือสารระหว่างบรรดาพ่อค้าวัวต่างด้วยกัน ถ้าบอกว่าเจอกันท่ี “ป๋างห้า” 
ก็เป็นอันรู้กัน (ป๋าง เป็นภาษาเหนือ ภาษากลางเรียกว่า “ปาง” เช่น ปางช้างแม่สา ปางช้างแม่ตะมาน ก็
คือท่ีพักที่อยู่ของช้างบ้านแม่สาและบ้านแม่ตะมาน ฯลฯ) 

 ต่อมาได้มีพ่อหนานชมพูและแม่หลวงดา บุญมาคํา ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นผู้นําและบรรพบุรุษของ
ที่นี่พร้อมด้วยชาวบ้านประมาณ 9 หลังคาเรือน ได้อพยพโยกย้ายถ่ินฐานมาจากบ้านล้อง (ปัจจุบันบ้าน  
ล้องกลายเป็นผืนนาอยู่ทางทิศใต้ของบ้านริมออนใต้ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่และ
ติดกับเขต อบต.ร้องวัวแดง และไม่ปรากฏหลักฐานการเล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนที่จะมาอยู่บ้านล้องเป็นบ้าน
แรกไม่มีใครทราบว่าพ่อหนานชมพูได้อพยพมาจากท่ีไหน) สาเหตุท่ีอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมาเพราะ    
บ้านล้องไม่มีถนนหนทาง การสัญจรไปมาลําบากและบริเวณบ้านล้องเป็นที่ราบลุ่ม (เป็นร่อง) ไม่เหมาะกับ
การสร้างที่อยู่อาศัยจึงได้อพยพมาอยู่พื้นที่นี้และได้ต้ังชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าห้า” ตามชื่อของต้นไม้ห้ามา
จนถึงปัจจุบัน    
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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124 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

2. ท่ีต้ังหมู่บ้าน 

 บ้านป่าห้าอยู่ห่างจากเทศบาลตําบลออนใต้ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่ีว่าการ
อําเภอสันกําแพง ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านมีประมาณ 380 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตร 300 ไร่ ปัจจุบันแนวโน้มการขายท่ีดินมีมากข้ึนโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณคันคลอง
ชลประทาน ซึ่งอัตราการถือครองที่ดิน 50 : 50 ระหว่างของชาวบ้านและของนายทุน  

 

ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

 การคมนาคม ถนนเข้าสู่หมู่บ้านถนนลาดยาง 500 เมตร  ถนนคอนกรีต 1 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 
350 เมตร และถนนดินอัดบด 900 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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แผนที่ชุมชนบ้านป่าห้า 

 

3. ขนาดของหมู่บ้าน 

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด   124  หลังคาเรือน 

จํานวนประชากรท้ังหมด   421  คน   

จําแนกเป็น เพศชาย     208   คน  

จําแนกเป็น เพศหญิง    213   คน  

 

4. อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5 และ บ้านริมออน หมู่ที่ 3  

 ทิศใต้  ติดต่อกับ ภูเขาและตําบลแม่ทา    

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7    

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านป่าแงะ หมู่ท่ี 4    
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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5. ลักษณะภูมิประเทศ 

หมู่บ้านป่าห้า มีพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านมีประมาณ 380 ไร่ เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร 300 ไร่ 
พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทําสวน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ถือว่าเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบรูณ์ มักใช้เป็นที่ต้ังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทําการเกษตร และปลูกพืชต่าง ๆ ปัจจุบันแนวโน้ม
การขายที่ดินมีมากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางการเกษตรบริเวณคันคลองชลประทาน ซึ่งอัตราการถือครอง
ที่ดินมีสัดส่วนราว 60 : 40 ระหว่างของชาวบ้านและของนายทุน 

 

6. ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน แต่โดย
ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศท่ีมืดคร้ึมตลอดทั้งวัน 

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงมีระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืน ๆ และมี
สภาพอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอกปกคลุมท่ัวไปเน่ืองจากหมู่บ้านต้ังอยู่บนที่ราบเชิงเขา 

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้งแล้ง 
แหล่งนํ้าในชุมชนจะแห้งขอด และมีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 7.1 ดิน 

 จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน พบว่า
สภาพของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายที่ มีเน้ือดิน
ค่อนข้างละเอียดยืดหยุ่นได้บ้าง มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย แต่ 
มีการระบายน้ําและอากาศได้ดีปานกลาง เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกพืชบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย ยาสูบ พริก 
ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น 

 

 7.2 น้ํา 

 จากการสังเกตทรัพยากรน้ําภายในชุมชน พบว่า
บ้านป่าห้ามีแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างข้ึน     
ที่สามารถใช้งานได้คือ ลํานํ้าแม่ออนท่ีไหลผ่านบริเวณ   
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ท้ายๆ บ้าน ชาวบ้านได้ใช้
น้ําเฉพาะช่วงฤดูน้ําหลากในการทํานาเท่านั้น ส่วนฤดูแล้ง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลําน้ําแห่งนี้ ส่วนน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก โดย
ใช้ได้ดีทั้ง 2 จุด และไม่พบปัญหาในเรื่องคุณภาพของนํ้า   
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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7.3 ป่าไม้ 

 จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้ภายในชุมชน 
พบว่า ป่าชุมชนบ้านป่าห้ามีเขตติดต่อทั้งป่าชุมชนบ้าน   
ป่าแงะและบ้านปง มีพ้ืนท่ีประมาณ 326 ไร่ ก่อต้ังเม่ือ
ประมาณปี พ.ศ. 2535 ในช่วงสมัยของนายอินถา กันทะ
พรหม อดีตกํานันตําบลออนใต้และอดีตประธานสภา
ตําบลออนใต้ ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านป่าห้ายังมีการจัด
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีการบวชป่า มีการ
ดับไฟป่า มีการสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีป่า ตลอดจนการได้
ใช้ประโยชน์จากการหาของป่า เช่น เห็ดถอบ เห็นหล่ม เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เทศบาลตําบลออนใต้ในการจัดพิธีกรรมดังกล่าวทุก ๆ ปี  

 

8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

จากการสังเกตแหล่งนํ้าภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าห้ามีแหล่งน้ําที่สามารถใช้งานเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค ประกอบด้วยน้ําประปา จํานวน 2 แห่ง โดยวิธีการนํามาใช้คือการใช้ท่อต่อจากจุดกัก
เก็บน้ําหรือแหล่งน้ําที่มีอยู่ภายในบริเวณชุมชนที่ทําหน้าท่ีกรองน้ําก่อนส่งน้ําไปยังจุดจ่ายน้ํา ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นท่อแยกออกจากท่อสายหลักที่ติดต้ังไว้เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ําให้กับแต่ละครัวเรือน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 

 จากการสังเกตพืชพรรณภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าห้ามีพืชพรรณตามธรรมชาติ ได้แก่  
ก่อ ไผ่ สัก ตาล  เป็นต้น ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วง ยาสูบ พริก ข้าวโพด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าห้ามีลักษณะการต้ังถ่ินฐาน และปลูก
บ้านเรือนติดกันแต่มีการก้ันอาณาเขตบริเวณที่อยู่
อาศัยของตนด้วยการสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณบ้าน 
นอกจากน้ียังมีการต้ังถิ่นฐานแบบกลุ่ม แบ่งส่วนการ
ปกครองในหมู่บ้านแบบหมวดม้ือ (ป๊อก) มี 11 ป๊อก 
ลักษณะครอบครัวของประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ประชาชนท่ีอาศัย    
ส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมในชุมชน และนับถือศาสนาพุทธ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าห้า มีลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบ
เส้นตรง (Line Settlement) ตามแนวถนนโดยมี
ปัจจัยสําคัญคือความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
โดยชาวบ้านจะต้ังบ้านเรือนกระจายเรียงยาวไปตาม
แนวถนน เพื่อที่จะได้อาศัยถนนเป็นการสัญจร เดิมที
เป็นการสร้างบ้านโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง 
ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านไม้
แบบยกใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยบางหลังมีการสร้าง
ยุ้งข้าวไว้ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน แต่ภายหลังบ้านเรือนหลายหลังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทําให้ลักษณะของ
ที่อยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไป คือลักษณะบ้านเป็นแบบครึ่งไม้คร่ึงปูน แต่มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่เป็นลักษณะ

ของบ้านปูนช้ันเดียว เพื่อประยุกต์ให้มีความทันสมัยและ
สร้างความแข็งแรงทนทานให้กับตัวบ้านรวมถึงความม่ันใจ
แก่ ผู้ที่ อ ยู่อาศัย  สภาพทางสังคมเป็นสั งคมชนบท 
ครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดกลาง  ในชุมชนมีการใช้
ชีวิตในรูปแบบเครือญาติคือมีการพ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน   

 

2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ทํานา  ทําไร่ยาสูบ และมีโรง
บ่มใบยา 14 เตา  สําหรับอาชีพรอง ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป บางส่วนค้าขาย และชุมชนก็ยังมีโรงปุ๋ย
สําหรับทําปุ๋ยหมักไว้จําหน่ายให้เกษตรกรทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน แต่ก็ยังใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีอยู่ 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยธุรกิจที่ ดําเนินการในหมู่บ้าน 
ได้แก่ ปั้มน้ํามันจํานวน 1 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จํานวน 4 
แห่ง ร้านค้าชุมชน จํานวน 1 แห่ง ตูบกาด (ร้านค้าที่
ขายของสดขนาดเล็กใน ชุมชน ) จํ านวน  1 แห่ ง 
ร้านอาหารตามส่ัง จํานวน 2 แห่ง ร้านขายปุ๋ยเคมีทาง
การเกษตร จํานวน 1 แห่ง 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.4 สภาพการศึกษา 

ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านป่าห้าจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนแม่ผาแหนก็ตาม แต่ปัจจุบันผู้ปกครองไม่นิยม   
นําเด็กเข้ามาเรียน แต่นําเด็กเข้าไปเรียนที่อําเภอสันกําแพงและในเมืองเชียงใหม่เป็นจํานวนมาก ปัจจุบัน
โรงเรียนแม่ผาแหนมีนักเรียนจาก 8 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีฐานะ ไม่สามารถ 
ส่งลูกไปเรียนในเมืองได้  

ส่ิงที่ชาวบ้านมีความเป็นห่วงในเรื่องผลที่ตามมาภายหลังจากการท่ีเด็กเข้าไปเรียนในเมือง คือ 
การละท้ิงภาษาเมือง รวมทั้งค่านิยมด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตอย่าง
แพร่หลาย เกรงว่าในอนาคตเด็กจะเขียนหนังสือไม่เป็น ทั้งน้ีปัญหาสังคมก็ยังเป็นส่ิงที่ผู้ปกครองมีความ
กังวลอยู่เพราะเด็กอยู่ห่างจากผู้ปกครอง เช่น ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

 

2.5 สาธารณูปโภค 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านป่าห้าใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค คือทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้และภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะไว้อํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในเวลากลางคืน สําหรับการใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน ชุมชนใช้น้ํา
จากประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีตู้โทรศัพท์สาธารณะจํานวน 1 แห่ง โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถรับคล่ืน
การให้บริการได้ทุกเครือข่าย รวมถึงมีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ประชาชนต้ังอยู่บริเวณ
ร้านอาหารในหมู่บ้านและจุดให้บริการประชาชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าห้ามีลักษณะเส้นทางในการคมนาคม
บริเวณภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
สภาพดี แต่ยังมีถนนบางจุดภายในซอยของหมู่บ้าน
ยังคงเป็นถนนลูกรัง 

 

 

2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ     
มีศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในชุมชน คือ วัดป่าห้าซ่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 พร้อมกันนี้
คณะศรัทธาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างพระเจ้าทันใจ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
นอกจากน้ีวัดป่าห้ายังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ด้วย 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.8 หน่วยงานราชการ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
มีหน่วยงานราชการหน่ึงแห่งต้ังอยู่ในชุมชน คือ 
หน่วยบริการประชาชนตํารวจชุมชน เพื่อเป็นการ
บริการประชาชนในการแจ้งความร้องทุกข์และ
แจ้งเหตุด่วน  เหตุร้ายต่าง ๆ มีภารกิจหน้าที่     
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนที่เน้น
การป้องกันและการบริการ 

 

2.9 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชนพบ ว่า 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนบ้านป่าห้า คือ 
ศาลาอเนกประสงค์ เนื่องจากมีบริการ Free WiFi 
ให้แก่ประชาชนหรือร้านค้าชุมชน และเป็นที่รวมตัวกัน
ของผู้สูงอายุเพ่ือทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และยังมี
ศาลาอ่านหนังสือบริการให้แก่ประชาชนในชุมชน      
อีกด้วย 

 

 

ตอนที่ 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 

1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 

 จากการสังเกตข้อมูลบริเวณภายในชุมชน พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อส่ือสารเป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อสื่อสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้
ภาษาไทยกลาง และภาษาเหนือในการติดต่อส่ือสาร 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2. การแต่งกายโดยทั่วไป 

 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนบ้านป่าห้ามีการแต่งกายตามปกติ 
คือเส้ือยืดคอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาวเหมือนกับคนในเมือง ส่วนผู้หญิงและผู้ชายในวัยทํางาน
ตลอดจนผู้สูงอายุจะมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองทําและบริบทความเป็นอยู่ประจําวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของชุมชน      
เป็นแบบล้านนาสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ําดําหัววัน และแห่ไม้คํ้า   
สะหลีประเพณีทําบุญเส้ือบ้าน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง 
และวันสําคัญทางศาสนา เป็นต้น 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า อาหารภายในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่
นิยมรับประทานคืออาหารพื้นเมืองหรืออาหารท้องถ่ิน โดยหาวัตถุดิบมาจากผักที่ครัวเรือนปลูกเอง 
บางส่วนซ้ือจากร้านค้าภายในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะประกอบอาหารเองมากกว่าซื้อแบบ
สําเร็จรูปที่ปรุงสุกแล้ว เช่น แกงหน่อไม้ แกงเห็ด ผัดผักและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 

   

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 

4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 

 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือ
กลุ่มที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กลุ่มเกษตรกร     
ผู้ปลูกข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
พ่อบ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน
หมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน เป็นต้น การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มผ้าทอและกลุ่มจักสานของผู้สูงอายุ
ภายในชุมชน 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่ม                   
อย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของการจับกลุ่มพบปะพูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้าภายในชุมชน  

 

 

ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ปัญหาของชุมชนท่ีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือเร่ือง
ของท่ีดินที่เป็นพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ถูกขายให้นายทุน
ที่ ซ้ือเพ่ือเก็งกําไร เนื่องจากชาวบ้านต้องการปลด
ภาระหน้ีสินและไม่มีคนทํานาต่อ ปัญหาด้านนํ้าเพ่ือ
ใช้ในการเกษตร คือลําน้ําแม่ผาแหนท่ีรับนํ้ามาจาก
อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน ปัจจุบันไม่สามารถใช้น้ําในการ
ทําการเกษตรได้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนมีลักษณะต้ืนเขินและห้องขอด ส่วนลํานํ้าแม่ออนที่ไหล
ผ่านบริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้านซ่ึงอยู่ด้านท้าย ๆ บ้าน ชาวบ้านได้ใช้น้ําเฉพาะช่วงฤดูนํ้าหลากในการ
ทํานาเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลําน้ําแห่งน้ี เช่นเดียวกับลําน้ําแม่ผาแหนในปัจจุบัน 
รวมไปถึงอ่างเก็บน้ําห้วยลานที่ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลําน้ําแห่งน้ีได้เช่นเดียวกัน 

 

 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือได้ว่าเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ ที่ผ่านมายังไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ ซ่ึงในชุมชนมีการสาน ไม้กวาด ตะกร้า
เครื่องดักปลา ฯลฯ ซ่ึงเป็นการผลิตในครัวเรือนเพ่ือจําหน่ายในชุมชนและนอกชุมชน 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

136



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

137 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ชาวบ้านทั้งหมดในชุมชนยังคงมีความเชื่อและดํารงวัฒนธรรมตามความเช่ือที่มีมาแต่บรรพบุรุษ 
ซึ่งได้แก่การนับถือผีปู่ย่า ผีเส้ือบ้านใจ๋บ้าน ความเช่ือเรื่องขึด หรือการรักษาโรคด้วยคาถา (หมอเป่า หมอ
เสก) เป็นต้น ในความเชื่อดังกล่าวชาวบ้านในชุมชนยังคงมีความกังวลเก่ียวกับการสูญหายของวัฒนธรรม 
เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงผู้รู้เองมีความต้องการที่จะถ่ายทอดให้กับลูกหลาน แต่ไม่มี
ใครสนใจเข้ามาเรียน ผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พ่อน้อยไล (หมอเป่า หมอเสก) แม่บัวกาบ (ตัวแทน
การเล้ียงผีปู่ย่า) พ่อผัด และพ่อหนานสอน (หมอเมือง) พ่อหน่อแก้ว โปธิตา (ทําเทียนบูชาประจําวันเกิด) 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านแพะ หมู่ที่ 10 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพท่ัวไปของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 คําว่า “บ้านแพะ” หมายถึง หมู่บ้านที่อยู่ในป่า
หรืออยู่ที่ลาดเชิงเขามีหมู่ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียงอยู่ประปราย
เป็นหย่อม ๆ ไม่หนาทึบ ภาคเหนือเรียกว่า “แพะ” ภาค
กลางเรียก “ป่าละเมาะ” จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน จาก
การบอกเล่าของ พ่อขัน ชุมภูเฟย อายุ 76 ปี และเป็น
บุตรชายคนท่ีสองของแม่อุ๊ยนาง ชุมภูเฟย ผู้ที่ติดตามพ่อแม่มาจากบ้านวังธารอยู่บริเวณด้านทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน ท่านได้ให้ประวัติว่า แรกเริ่มปี พ.ศ.2476 มีครอบครัว 3 ครอบครัวแรกที่อพยพ
ย้ายมาจากบ้านวังธารซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กัน ครอบครัวทั้งสามคือ ครอบครัวแรก พ่ออุ๊ยต๊ิบ แม่อุ๊ย
ทา นางเมาะ พร้อมลูกคือแม่อุ๊ยนาง ชุมภูเฟย (ปัจจุบันแม่อุ๊ยนาง ชุมภูเฟย อายุ 106 ปี และยังมี
สุขภาพแข็งแรง) ครอบครัวที่ 2 พ่ออุ๊ยเป๊ค และครอบครัวที่ 3 พ่ออุ๊ยดี แม่อุ๊ยแก้ว ปัญญาเรือง   

หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2486 มีผู้คนมาต้ังบ้านเรือนเพิ่มอีก 7 หลังคาเรือน และบ้านแพะจึงอยู่
ภายใต้การดูแลของบ้านโห้ง หมู่ที่ 2 ตําบลออนใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 จํานวนครัวเรือนเพ่ิมเป็น 
15 หลังคาเรือน และในปี พ.ศ. 2508 เพ่ิมขึ้นอีกเป็น 75 หลังคาเรือน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513     
มีการแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโห้ง หมู่ที่ 2 เป็นบ้านแพะ หมู่ที่ 10 มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
 ช่ือหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ 10 ตําบลออนใต้  
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออก
ของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะห่างจากหมู่บ้าน
ถึงอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  8.2 
กิโลเมตร และมีระยะห่างจากหมู่บ้านถึงอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 35 กิโลเมตร 

 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ลักษณะเส้นทางคมนาคม 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอําเภอเมือง         

จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านแพะ เป็นถนนลาดยาง
สภาพดี ระยะทางจากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ถึงหมู่ บ้านแพะประมาณ  35 กิโลเมตร ลักษณะ
เส้นทางคมนาคมหลักภายในบริเวณหมู่บ้านเป็นถนน
คอนกรีตสภาพดี มีถนนลูกรังบางจุด  
 
แผนท่ีชุมชนบ้านแพะ 

 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 

จํานวนหลังคาเรือน  115 หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด  380 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย  191 คน 
จําแนกเป็น เพศหญิง  189 คน  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านทุ่งเหล่า ตําบลออนกลาง 
ทิศใต้   ติดต่อกับ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่าสงวน  ตําบลทาเหนือ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านวังธาร ตําบลร้องวัวแดง 

 
5. ลักษณะภูมิประเทศ 

หมู่บ้านแพะมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,879 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 267 ไร่  พ้ืนที่ทํากิน 786 ไร่ พ้ืนที่ป่า
อนุ รักษ์  312 ไร่ พ้ื นที่ ป่ าใช้สอย 500 ไร่  และพ้ืนที่
สาธารณะ 14 ไร่  ซึ่งในปัจจุบันการถือครองที่ดินทํากินของ
ชาวบ้านมีเพียงร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 ถูกเปลี่ยนมือ
ไปเป็นของนายทุน 
 
6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 - ฤดูฝน  ระห ว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน  ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบางวัน    

 - ฤ ดูหนาว  ระห ว่างเดื อน ตุลาคมถึ ง เดื อน
กุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่าฤดูอ่ืน ๆ และมี
สภาพอากาศหนาวเย็นมาก  มีหมอกปกคลุมทั่ วไป 
เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ลาดเชิงเขาและมีพ้ืนท่ีป่าเป็นจํานวนมาก 

 - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนมาก เกิดความแห้งแล้ง 
แหล่งน้ําในชุมชนแห้งขอด  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ดิน 
 จากการสังเกตทรัพยากรดินภายในชุมชน 

พบว่าสภาพของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายที่มีเน้ือ
ดิ น ค่ อ น ข้ า ง
ละเอียด ยืดหยุ่น
ได้บ้าง เหมาะสม
แก่การเพาะปลูก

พืชบางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ลําไย  มะขาม เป็นต้น 
 
 

 
7.2 น้ํา 
 จากการสังเกตทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน 

พบว่าบ้านแพะมีแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น
ที่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย ลํานํ้าหรือลําห้วย 
จํานวน 1 สาย จากห้วยบ้านยุบ หรือบริเวณป่าชุมชน
ปัจจุบัน ลํานํ้าแม่ออน จํานวน 1 สาย อยู่บริเวณด้านทิศ

เหนือแต่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ และน้ําจากอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน แต่ในปัจจุบันอ่างเก็บน้ํา   
แม่ผาแหนไม่มีน้ําเหลือมาถึงที่นี่ คลองบึงหรือหนองน้ํา จํานวน 1 แห่ง บริเวณบ่อศาลาภายในชุมชน 
และประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 แห่ง ซึ่ง 1 แห่งใช้การไม่ได้ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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7.3 ป่าไม้ 
 จากการสังเกตทรัพยากรป่าไม้ภายใน

ชุมชน พบว่าบ้านแพะมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จํานวน 312 ไร่  
และพ้ืนที่ป่าใช้สอยจํานวน 500 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ป่า
ชุมชน  และมี
อ า ณ า เ ข ต
ติดต่อ ด้านทิศ

ตะวันออกติดกับ ป่าสงวน ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน 

 จากการสังเกตแหล่งน้ํ าภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านแพะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําสําหรับ
อุปโภคและบริโภค ชาวบ้านใช้น้ําประปาหมู่บ้านเป็นหลัก 
โดยอาศัยน้ําจากห้วยนํ้ายุบ (น้ํารู) ซึ่งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของน้ํา  

สํ าห รั บ แ ห ล่ ง นํ้ า ธ ร รม ช า ติ ซึ่ ง ใ ช้ สํ าห รั บ          
ทําการเกษตร พบว่าบ้านแพะส่วนมากชาวบ้านใช้น้ํา               

ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ในการทําการเกษตร ส่วนนํ้าจากห้วยน้ํายุบ (น้ํารู) ชาวบ้านใช้สําหรับทํา
น้ําประปาหมู่บ้านเท่าน้ันเพราะปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร 

ส่วนลําน้ํ าแม่ออนที่อยู่ ด้านทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านและติดกับบ้านวังธาร บ้านแพะซึ่งเป็นหมู่บ้าน    
ที่อยู่สูงกว่าระดับนํ้าแม่ออน ชาวบ้านส่วนใหญ่ถ้าต้องการ
ใช้ประโยชน์น้ําจากลําน้ําแม่ออนจะต้องใช้เครื่องสูบนํ้า 
และต่อท่อส่งน้ําขึ้นมา 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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9. พืชพรรณในท้องถ่ิน 
จากการสังเกตพืชพรรณภายในชุมชน พบว่า

ชุมชนบ้านแพะมีพืชพรรณตามธรรมชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ 
มะขาม สัก เต็ง รัง ส่วนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด 
ลําไย ยางพารา กล้วย เป็นต้น 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านแพะมีลักษณะการต้ังถิ่นฐานและปลูกบ้านเรือน
ค่อนข้างห่างกัน ไม่ปลูกติดกันอย่างหนาแน่นหรือแออัด
เกินไป กระจายบ้านเรือนไปทั่วบริเวณอาณาเขตของ
หมู่บ้าน เพราะบ้านแพะมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,879 
ไร่ เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยเพียงแค่ 267 ไร่ นอกจากนี้ในปัจจุบัน
มีการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรและบ้านพักตากอากาศอย่างรวดเร็วภายในชุมชน รวมถึงเกิดการ   
เข้ามาลงทุนของนายทุนและผู้ประกอบการบริเวณภายในหมู่บ้านมากข้ึน ทําให้ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน
และบ้านเรือนภายในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  

 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพ
ของที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นการสร้างบ้าน
โดยใช้ปูนใน
การก่อสร้าง
บ้านแต่ไม่มี

การฉาบผิวของปูนให้เรียบ และส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
บ้าน ช้ัน เดียว  แ ต่ภายหลั งมี การเข้ ามาลงทุ นของ
ผู้ประกอบการมากย่ิงขึ้นทั้งในรูปแบบของการสร้าง
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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บ้านพักตากอากาศ รวมถึงการสร้างหมู่ บ้านจัดสรร ทําให้ลักษณะของที่อยู่อาศัยพบรูปแบบ           
ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่น ลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนที่ได้รับการตกแต่งให้ดูทันสมัย มีการสร้างรั้ว
รอบขอบชิด บ้านบางหลังใช้ไม้ราคาแพงในการสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศเพ่ือขาย และบ้านบางหลัง
ของประชาชนก็ได้มีการประยุกต์ ปรับปรุงบริเวณบ้านให้ดูมีความทันสมัย สวยงาม และแข็งแรง
ทนทานมากยิ่งข้ึน  
 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 จากการสั ง เกตข้ อ มู ลภายใน ชุมชน  พบ ว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก อาทิ ทํานา ทําไร่ข้าวโพด ทําไร่ยาสูบ ซึ่งมี
เกษตรกรทํานาอยู่ 40 ราย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมปลูก
เพ่ือเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน เน่ืองจากแต่ละครอบครัวมี 
ที่นาอยู่ครอบครัวละ 5-6 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตไม่เพียงพอสําหรับ
ขาย มีเพียงบางครอบครัวที่ปลูกไว้เพ่ือขาย สําหรับการ  
ทําไร่ข้าวโพดจะมีอยู่ 15 ราย ทั้งหมดรับมาจาก อําเภอ 
แม่ทา จังหวัดลําพูน ซึ่งรับยอดในการผลิตมาจากบริษัท 
ส่วนไร่ยาสูบมีจํานวน 6 ราย ในชุมชนมีโรงบ่มอยู่ 2 แห่ง 

ซึ่งรายได้จากการทําไร่ยาสูบถือว่าเป็นรายได้ที่ดี ประมาณครอบครัวละ 2 แสนบาท 
ส่วนอาชีพรองในชุมชน ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ผู้ชายมักจะออกไปทํางานก่อสร้างตามบ้าน

จัดสรรกับตัวแทนผู้รับเหมา ซึ่งชุมชมบ้านแพะมีตัวแทนผู้รับเหมาประมาณ 10 ราย ส่วนผู้หญิงรับจ้าง
เย็บผ้า โดยรับผ้าจากนอกชุมชนมาเย็บที่บ้านประมาณ 10 ราย สําหรับค่าแรงท่ีได้จะนับตามจํานวน
ช้ินของผ้าที่เย็บ 

สําหรับอาชีพปศุสัตว์  ได้แก่ อาชีพการเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง 3 ราย เลี้ยงวัวนม 7 ฟาร์ม                     
ฟาร์มละประมาณ 30 ตัว มากที่สุด 80 ตัว โดยเจ้าของฟาร์มจะนําไปเลี้ยงนอกชุมชน แต่จะมีการ
เลี้ยงบริเวณภายในชุมชนอยู่ 3 ฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีฟาร์มหมูของนายนพดล ธรรมติน เลี้ยงให้กับ
บริษัทซีพีประมาณ 600 กว่าตัว 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.4 สภาพการศึกษาในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านแพะไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน
บริเวณชุมชน แต่เด็กในชุมชนจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเปาสามขา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 จบแล้วบางส่วนก็จะไปต่อที่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน หรือโรงเรียน
มัธยมสันกําแพง ยกเว้นเด็กที่พ่อแม่มีฐานะดีจะส่งลูกไปเรียนต่อในอําเภอเมือง 
  
 

2.5 สาธารณูปโภค 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชน
บ้านแพะมีเส้นทางคมนาคมหรือถนนเข้าสู่หมู่ บ้านเป็น
ถนนลาดยางประมาณ 3 กิโลเมตร และถนนคอนกรีตยาว        
2  กิโลเมตร ใช้ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประมาณ 150 ครัวเรือน และภายในชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะไว้อํานวยความสะดวก    
แก่ประชาชนในเวลากลางคืน  สําหรับการใช้น้ํ าในการอุปโภคและบริ โภคภายในชุมชน                  
ใช้น้ําจากประปาหมู่บ้านโดยอาศัยนํ้าจากห้วยนํ้ายุบ (น้ํารู) เป็นหลัก นอกจากน้ียังมีการให้บริการของ
ตู้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเตอร์เน็ตสามารถใช้บริการได้ รวมถึง
อินเตอร์เน็ตไรส้าย (WiFi) ประชาชน ต้ังอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 

 

2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จากการสั ง เก ตข้ อมู ลภ าย ใน ชุม ชน  พบ ว่า ชุ ม ชน บ้ าน แพ ะมี ลั กษณ ะ เส้ น ท าง                     
คมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางประมาณ 3 กิโลเมตร และถนนคอนกรีต 2 กิโลเมตร           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 
 จากการสั งเกตข้อมูลภายใน ชุมชน  พบว่า 
ประชาชนภายในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ      
ในอดีตชาวบ้านได้ไปทําบุญกันที่ วัดอยู่ 2 แห่ง คือ       
วัดบ้านโห้ง และ วัดวังธาร ตําบลร้องวัวแดง ซึ่งอยู่บริเวณ
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  แล้วแต่ความสะดวกของ
ชาวบ้านว่าระยะทางไปวัดไหนใกล้กว่าก็จะไปวัดนั้น 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 มีการสร้างวัดในชุมชนข้ึน ช่ือ วัดจันทธรรมรังษี มีจํานวนพระภิกษุ
รวม 5  รูป โดยมีพระโสภณต์ ทัศนีโย เป็นเจ้าอาวาสต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน  

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระธาตุเจ้าดอยแดนชัย
มงคล บริเวณเนินดอยนางเมาะ ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่าง
อําเภอสันกําแพงและอําเภอแม่ออน  
 
 
2.8 หน่วยงานราชการ 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า บริเวณชุมชนไม่มีที่ ต้ังของหน่วยงานราชการ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับระยะทางในการเดินทางที่ไกล ทําให้ไม่มีการต้ัง             
หน่วยงานราชการ  
 
 
2.9 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านแพะมีพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
นอกจากน้ียังมีบ่อศาลาเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านที่
ชาวบ้านให้ความเคารพและมีความเช่ือว่า บ่อศาลามี
เจ้าที่เจ้าทางปกป้องและคุ้มครองอยู่ สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจได้อีกด้วย 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนท่ี 3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตบริเวณภายในชุมชน พบว่าประชาชนใช้ภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นหลักภายในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อสื่อสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะ
ใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่น (ภาษาเหนือ) ในการติดต่อสื่อสาร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสั งเกตข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ประชาชนในชุมชนบ้านแพะมีการแต่งกายตามปกติ คือ 
เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาส้ัน หรือขายาวเหมือนกับคน 
ในเมือง ส่วนผู้หญิงและผู้ชายในวัยทํางานตลอดจน
ผู้สูงอายุจะมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพและบริบท
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชนพบว่า ศิลปะ

และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของชุมชน เป็นแบบ

ล้านนาและไทยกลางสากลท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่    

บรรพบุรุษ เช่น ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา ประเพณีการ  

บวชป่า ประเพณีการเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ประเพณีเดือนย่ีเป็ง

หรือประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา โดยเฉพาะประเพณีสรงน้ําพระธาตุ

ประจําปี เนื่องจากเหตุผลที่สร้างพระธาตุตรงเชิงดอย เพ่ือให้พระธาตุช่วยคุ้มครองปกป้องผืนป่า    

โดยทุก ๆ วันที่ 6 เมษายนของทุกปีจะมีประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ คนในชุมชนท้ังหมดนับถือศาสนา

พุทธจะไปทําบุญที่วัดในวันพระและวันสําคัญทางศาสนา โดยวันพระช่วงเข้าพรรษาจะมี “กลุ่มคนเฒ่า

นอนวัด” ประมาณ 30 กว่าคนมานอนที่วัดพร้อมกับมีเยาวชนประมาณ 10 กว่าคน มาน่ังวิปัสสนา 

โดยการนําของพ่ออาจารย์ บุญเสปกันธาทิพย์ ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นมัคทายกวัด 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน

ชุมชน พบว่าอาหารภายในชุมชนที่ประชาชน 

ส่วนใหญ่นิยมรับประทานเป็นอาหารพ้ืนเมือง 

หรือ อาหารท้องถิ่นโดยหาวัตถุดิบมาจากผักที่

ครัวเรือน  ปลูกเองและหาได้จากในชุมชน เน่ืองจากชุมชนส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ติดกับป่าชุมชน บางส่วน

มักจะเข้าไปหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อมาประกอบอาหารรับประทาน เพราะป่าชุมชนบ้านแพะมีผัก

และเห็ดอยู่หลายชนิดที่มีช่ือเสียง ได้แก่ ผักลืมชู้ ผักบอนเต่า ผักกูด เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่จึง

เลือกที่จะประกอบอาหารรับประทานเองเพ่ือความปลอดภัยและคุณค่าทางสารอาหาร 

 
 
ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 
 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่าภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการเหมือนกับชุมชนโดยท่ัวไป  คือกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพ  กลุ่มแม่ บ้าน กลุ่มเยาวชน        
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนต่าง ๆ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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150 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 
จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายใน

ชุมชน พบว่าภายในชุมชนปัจจุบันมีการรวมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการน้อย มีบ้างท่ีจับกลุ่มพบปะ
พูดคุยตามชานบ้านหรือร้านค้า หรือเวลาท่ีมีนัด
ประชุมในหมู่บ้าน เน่ืองจากชุมชนมีการพัฒนา
ทางด้านสังคมและวัตถุ เข้ามาอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการเข้ามาลงทุนของนายทุนมากขึ้น    
ทําให้อาจเกิดประชากรแฝงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้
คนในชุมชนนิยมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านของตนเองมากกว่าออกมาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอก  

 
 
ตอนท่ี 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าภายในชุมชนยังคงประสบกับปัญหานํ้า  
ไม่เพียงพอสําหรับคนในชุมชนบางส่วนประมาณ 25 ครัวเรือน เน่ืองจากบ้านเรือนอยู่ไกลและอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สูงกว่าแท็งก์น้ําในปัจจุบัน ซึ่งประสบปัญหาเร่ืองระบบแรงดันน้ําไม่พอ และในปัจจุบันการ
บริหารจัดการเร่ืองระบบน้ําประปา เก็บค่าบํารุงน้ําประปาหน่วยละ 5 บาทต่อครัวเรือน ในแต่ละเดือน
จะเก็บเงินได้ประมาณ 6,000 กว่าบาท จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,000 บาทซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

และในส่วนของน้ําที่ต่อท่อมาจากอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนมาที่บริเวณบ่อศาลา ซึ่งในอดีตบ่อน้ํา              
แห่งนี้มีน้ําตลอดปีและเป็นบ่อที่ชาวบ้านมีความเช่ือว่าศักด์ิสิทธ์ิ ในปัจจุบันไม่มีน้ําและไม่สามารถ    
ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนได้ เพราะอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน มีสภาพแห้งขอดและต้ืนเขิน   
ไม่สามารถกักเก็บน้ําในปริมาณท่ีมากได้ นอกจากน้ีบ้านแพะเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงกว่าระดับนํ้าแม่ออน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่หากต้องการใช้ประโยชน์น้ําจากลํานํ้าแม่ออนจะต้องใช้เครื่องสูบนํ้าและต่อท่อส่งน้ํา
ขึ้นมา ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท่ีสูงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

นอกจากน้ียังมีฟาร์มสุกร ของนายนพดล ธรรมติน เลี้ยงส่งให้แก่บริษัทซีพี จํานวน 600     
กว่าตัว ส่งผลกระทบเร่ืองกล่ินในชุมชน แต่ชาวบ้านก็จําใจที่จะทนเพราะคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน    
นายนพดล ได้เคยทําแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรเพ่ือใช้เอง ปัจจุบันก็ยังดําเนินการอยู่และยินดีที่จะให้
ชาวบ้านใช้ร่วมกันได้ แต่ชาวบ้านต้องเดินท่อแก๊สเอง แต่เน่ืองจากชาวบ้านไม่มีเงินทุนจึงมีเพียง
เจ้าของฟาร์มที่ได้ใช้ประโยชน์ และจากการที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวจํานวนมาก ชาวบ้านจึงมีความต้องการที่
จะผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวในรูปแบบการบริหารจัดการของชุมชนมากกว่าจากมูลสุกร 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

150



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

151 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประชาชนยังต้องการหาแนวทางการพัฒนาในเรื่องระบบการศึกษา ชาวบ้านมีความต้องการ                
ที่จะพัฒนาบุคลากรครูเพ่ือให้มีมาตรฐานการสอนท่ีดีเทียบเท่ากับในเมือง พร้อมกับความเป็นไปได้                     
ของการจัดต้ัง 1 ตําบล 1 โรงเรียน ซึ่งหากเป็นไปได้ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเรียนอยู่ในเขต
เทศบาลออนใต้ เพราะชาวบ้านมีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 
อย่างกรณีของโรงเรียนบ้านโห้งและแม่ผาแหน เหตุผลที่ผู้ปกครองไม่นําบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียน
บ้านโห้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน เนื่องจากชาวบ้านมองว่า โรงเรียนไม่มีคุณภาพ เด็กไปเรียนหนังสือ
แล้วไม่รู้เร่ือง ประกอบกับต้องไปเรียนร่วมกับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น ชาวไทยใหญ่ และชาวเขา ทําให้
เกิดเป็นประเด็นปัญหาและประชาชนต้องการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 
 
ตอนท่ี 6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่าในชุมชนบ้านแพะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เห็นได้ชัดเจนคือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านแพะ ผลิตครีมพอกหน้า  
ขัดหน้าสมุนไพรมะขาม และครีมอาบนํ้าสมุนไพร นอกจากน้ียังมีภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านความเชื่อ 
สิ่งเหนือธรรมชาติ เห็นได้จากประเพณีต่าง ๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับประเพณีที่ผูกโยง
กับความเช่ือ เช่น ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา ประเพณีการบวชป่า ประเพณีการเลี้ยงผีเสื้อบ้าน เป็นต้น 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีความรักและผูกพันหวงแหนกับชุมชนและป่าไม้บริเวณชุมชน ด้วยความ
เช่ือว่ามีผีป่าคอยปกป้องรักษาอยู่ และเป็นการวิงวอนขอให้น้ําไหลอยู่ตลอดปี ทําให้ภูมิปัญญาด้าน
ความเช่ือเหล่าน้ียังคงเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร
จากป่าชุมชนท่ีชาวบ้านนํามาเป็นยาเพ่ือรักษาโรคปวดเมื่อยต่าง ๆ อีกด้วย 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บ้านป่าเปางาม หมู่ท่ี 11 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 จากการบอกเล่าของ นายนพประพันธ์ ปัญญาคง ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ออนใต้ เขต 2 อายุ 57 ปี เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ท่านได้ให้ประวัติว่า บ้านป่าเปางาม เดิมทีคือ  
บ้านโห้ง หมู่ท่ี 2 ตําบลออนใต้ เม่ือปี พ.ศ. 2543 หมู่บ้านน้ีได้แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านโห้ง เนื่องจาก
จํานวนประชากรภายในบ้านโห้งมีมากข้ึนและมี
พื้นที่กว้าง ส่งผลให้การปกครองไม่ทั่วถึงและ
ลําบากต่อการติดต่อประสานงาน ทางผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ประชุมหารือกัน
และทําเรื่องขอแบ่งเขตการปกครองไปยังที่ว่าการ
อําเภอสันกําแพงถึงเหตุผลของการขอแยกหมู่บ้าน
และประสบความสําเร็จไปด้วยดีและได้ต้ังช่ือ
ห มู่บ้ านใหม่นี้ ว่า “ป่ าเปางาม” โดยพระครู    
อินทคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโห้งเป็นผู้ต้ังช่ือ
ให้ เนื่องจากบริเวณที่ต้ังหมู่บ้านมีต้นเปาอยู่หนาแน่นและมีต้นเปาต้นใหญ่อยู่บริเวณซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านโดยมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านข้ึนมาใหม่ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายอํานวย ตุ่นใจ 

 

2. ท่ีต้ังหมู่บ้าน 

 ช่ือหมู่บ้าน บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ 11 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

 เส้นทางคมนาคมไปยังบ้านริมออนใต้ ลักษณะถนนเป็นถนนคอนกรีตสภาพดีปานกลาง          
ยังสามารถใช้ในการสัญจรได้และมีถนนลาดยางผสมดินลูกรังเฉพาะบริเวณทางเข้าซอยภายในหมู่บ้าน    
มีสภาพทรุดโทรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ชุมชนบ้านป่าเปางาม 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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3. ขนาดของหมู่บ้าน 

 จํานวนหลังคาเรือน  161 หลังคาเรือน 

 จํานวนประชากรท้ังหมด  526 คน 

 จําแนกเป็น เพศชาย  258 คน 

 จําแนกเป็น เพศหญิง  268 คน 

 

4. อาณาเขตติดต่อ  

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านวังธาร ตําบลร้องวัวแดง 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 7 

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านแพะ หมู่ที่ 10 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านโห้ง หมู่ที่ 2 

 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 

 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มภูเขา มีพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากบริเวณทางข้ึนไปยัง   
อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน โดยส่วนใหญ่เป็นต้นยูคาลิปตัส  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

6. ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศทั่วไปมี  3 ฤดู คือ 

 -  ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

-  ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

-  ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มภูเขา จึงทําให้ช่วงฤดูหนาวจะหนาวมีระยะเวลายาวนาน
กว่าฤดูอ่ืน ๆ และมีความหนาวเย็นปานกลาง-มาก  ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในบางคร้ัง ไม่เกิดข้ึนบ่อยตาม
ฤดูกาล ส่วนฤดูร้อนอากาศร้อนปานกลาง-มาก เนื่องจากปัจจุบันฝนไม่ตกตามฤดูกาล   

 

7. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 7.1 ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพของดินภายในชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ  
1. บริเวณภายในหมู่บ้าน  มีลักษณะของดินเป็น     

ดินแดงปนทราย ดินปนทรายเป็นดินท่ีมีการระบายนํ้าและ
อากาศดีมาก มีความสามารถในการอุ้มน้ําตํ่า มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า เพราะความสามารถในการยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย 
พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ํา เป็นดินที่มี
เนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก แต่ ก็ยัง
สามารถใช้ในการการเพาะปลูกได้  
 2. บริเวณพื้นที่ทางการเกษตร มีลักษณะดินเป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวเป็นดินที่เม่ือเปียกแล้วมีความยืดหยุ่นสูง 
เป็นดินท่ีมีการระบายนํ้าและอากาศไม่ดี จึงมีความสามารถใน
การอุ้มน้ําได้ดีมีความสามารถในการจับยึดและแลกเปล่ียน
ธาตุอาหารพืชได้สูงหรือค่อนข้างสูง เป็นดินที่ มี ก้อนเน้ือ
ละเอียดเพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มาก เหมาะท่ีจะ
ใช้ทํานาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ําได้นาน 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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 7.2 น้ํา 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่ามีแหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งนํ้าที่สร้างข้ึนคืออ่าง   
เก็บน้ําของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้าน และฝายกู่เบี้ยที่ก้ันลําน้ําแม่ออน อ่างเก็บน้ําฝายร้อง และอ่างตัวแอลที่มี
ขนาดใหญ่ปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ สําหรับนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตร แต่ปัจจุบันน้ําในอ่างตัวแอลลดลง
และมีน้ําไม่เพียงพอ 

ส่วนนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนจะใช้น้ําจากประปาหมู่บ้าน มีปัญหาด้าน
คุณภาพของนํ้าและการเส่ือมสภาพของแท็งก์และท่อน้ํา 
และได้มีการเข้ามาบริหารจัดการเรื่องระบบนํ้าประปา 
เก็บค่าบํารุงนํ้าประปาหน่วยละ 5 บาทต่อครัวเรือน ใน
แต่ละเดือนจะเก็บเงินได้ประมาณ 9,000 กว่าบาท จ่าย
ค่าไฟฟ้าเดือนละ 12,000 บาท ทําให้งบประมาณในการ
ดําเนินการมีไม่เพียงพอ ทางชุมชนจึงได้นําเงินจาก
โครงการ SML มาบริหารจัดการสําหรับเป็นค่าซ่อม
บํารุง เนื่องจากโครงการ SML ที่ได้รับอนุมัติครั้งล่าสุด 
ชุมชนได้ทําโครงการซ่อมแซมประปา จึงทําให้สามารถนํางบดังกล่าวมาสนับสนุนเรื่องระบบน้ําประปาได้ 

  7.3 ป่าไม้ 

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชนบ้านป่าเปางามภายหลังแยกการปกครองจาก 
บ้านโห้ง ออกมาทําให้ได้รับอํานาจการถือครองพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าเปางาม โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 400 ไร่ 
การบริหารจัดการน้ัน คณะกรรมการหมู่บ้านซ่ึงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานโดยตําแหน่งและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธานโดยตําแหน่งเป็นทีมหลักในการดูแลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
กฎระเบียบและการใช้ประโยชน์จากป่า   

นอกจากนี้มีพื้นที่ป่าและยังเป็นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ 4 แม่ผาแหน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยทําหน้าที่ปกป้องผืนป่าไม่ให้มีคน   
เข้าไปทําลายป่า สําหรับช่ือโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผน
ให ม่ น้ั น เป็ น โครงการต ามแนวพระราช ดํ าริ ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร โดยการนําไม้ยูคาลิปตัสมาปลูกในพ้ืนที่ป่าใกล้
กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ 4 เพ่ือให้
เป็นไม้ใช้สอยของชุมชน เนื่องจากไม้ยูคาลิปตัสมีการแตก
ก่ิงใหม่ภายหลังจากตัดแล้ว 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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นอกจากน้ีในบริเวณป่าชุมชนยังมีแท่นหินที่ม่ีลักษณะย่ืนออกมาจากเนินดิน มีลักษณะคล้าย ๆ 
เพิงหลังคา ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่มีความเชื่อว่าเป็นอาศรมของฤาษี  ในปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้าง
รูปปั้นพระฤาษีไว้ใต้หินดังกล่าวเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน โดยทุกปีชาวบ้านจะมีการจุดบอกไฟ
เพ่ือสักการะ นอกจากนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ยังเช่ือว่าบริเวณดังกล่าวซ่ึงเรียกว่าห้วยเจดีย์เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ     
ในอดีตหากเด็ก ๆ เข้าไปเล่นไม่ดี จะมีฟ้าร้องฟ้าผ่า พร้อมกันนี้ชาวบ้านยังทําพิธีบวชป่าในบริเวณป่า
ชุมชนแห่งนี้ด้วย เพ่ือให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่า   

 

8. แหล่งน้ําในหมู่บ้าน  

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่ามีแหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งนํ้าท่ีสร้างขึ้น คือ       
อ่างเก็บน้ําของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้าน และฝายกู่เบี้ยที่ก้ันลําน้ําแม่ออน อ่างเก็บนํ้าฝายร้อง และอ่างตัวแอล
ที่มีขนาดใหญ่ปานกลาง  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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9. พืชพรรณในท้องถ่ิน  

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนมี    
พืชพรรณในท้องถ่ิน คือต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้แซมตาม
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เนื่องจากป่าชุมชนของบ้านป่าเปางาม     
มีต้นไม้ยูคาลิปตัสเป็นจํานวนมาก และครอบคลุมเป็นบริเวณ
กว้างมาก 

 

 

ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมเชิงชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า  ชุมชน
บ้านป่าเปางามมีลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบเส้นตรง (Line 
Settlement) ตามแนวถนนโดยมีปัจจัยสําคัญ คือ ความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง โดยชาวบ้านจะต้ังบ้านเรือน
กระจายเรียงยาวไปตามแนวถนน เพ่ือที่จะได้อาศัย ถนน 
เป็นการสัญจร สภาพทางสังคมเป็นสังคมชนบท ครอบครัว
เป็นครอบครัวขนาดกลาง  ในชุมชนมีการใช้ชีวิตในรูปแบบ
เครือญาติ คือ มีการพ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน  

2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านภายในชุมชนนิยมสร้างบ้านโดยใช้ไม้เป็นวัสดุ
หลักในการสร้าง ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
เป็นบ้านไม้สองช้ัน  และบางส่วนยังคงนําปูนมาเป็นวัสดุ
และยกพ้ืนโดยใช้ปูนเป็นวัสดุ เนื่องจากชุมชนเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงและนิยมสร้างด้วยปูนมากข้ึนเพราะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและแข็งแรงมากข้ึน  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา  
ทําไร่ ทําสวน โดยมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว ยาสูบ และพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล ในชุมชนมีจํานวนโรงบ่ม
ใบยา 7 เตา และบางส่วนทําอาชีพรับจ้าง ผู้ชายออกไปทํางานก่อสร้างตามบ้านจัดสรร เช่น ก่ออิฐ ก่อปูน 
ฉาบ ทาสี ปูกระเบ้ืองหลังคา กับตัวแทนผู้รับเหมา ส่วนผู้หญิงรับจ้างเย็บผ้าโดยรับผ้าจากตัวแทนที่    
บ้านโห้งมาเย็บท่ีบ้าน จํานวน 6 ราย สําหรับค่าแรงที่ได้จะนับตามจํานวนช้ินของผ้าที่เย็บอยู่ท่ีราว ๆ วัน
ละ 500 บาท ซ่ึงก็แล้วแต่เวลาและฝีมือของแต่ละคนว่าจะเย็บได้มากหรือน้อยเพียงใด บางคร้ังก็ไม่มีผ้ามา
ให้เย็บ หรือบางครั้งก็เว้นช่วง แล้วแต่ออร์เดอร์ที่ได้รับมา 

 

สําหรับอาชีพปศุสัตว์มี 2 ราย คือเล้ียงวัวพื้นเมือง 1 ราย ของนายแสวง ชมพูป้อ จํานวน 30 ตัว  
และ เล้ียงวัวนม 1 ราย ของนายสุวิน โปธิตา ประมาณ 50 ตัว และเล้ียงไว้ในบริเวณบ้าน ซ่ึงทําให้เกิด
กลิ่นเหม็นในชุมชนได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวให้ฟังโดยที่ชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าไปเจรจากับเจ้าของฟาร์มวัว 
แต่อย่างใด  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.4 สภาพการศึกษาในชุมชน  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า เด็กในชุมชนบ้านป่าเปางามบางส่วนไปเรียนหนังสือ    
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัดบ้านโห้ง บางส่วนท่ีพ่อแม่มีฐานะดีก็จะส่งไปเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 
ประถม มัธยม และปริญญา ในตัวอําเภอสันกําแพง และในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากมีค่านิยมที่ว่า
โรงเรียนในเมืองมีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดีกว่าโรงเรียนในชุมชน  ภายหลังจากเรียนจบมาแล้ว    
ส่วนใหญ่เข้าไปทํางานในเมือง หรือต่างจังหวัด  

ในความเห็นเรื่องนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายดังกล่าว เนื่องจากผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยจะประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเข้าไป
เรียนในเมือง และบุตรหลานอาจประสบกับปัญหาสังคมตามมา   

 

2.5 สาธารณูปโภค  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าชุมชนบ้านป่าเปางามมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วน   
ในเรื่องของการใช้น้ําท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนจะใช้น้ําประปาหมู่บ้าน  
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน  พบว่า 
ชุมชนบ้านป่าเปางาม มีลักษณะเส้นทางการคมนาคม
ถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต สภาพดีปานกลาง    
ยังสามารถใช้ในการสัญจรได้ และมีถนนลาดยาง         
ผสมดินลูกรังเฉพาะบริเวณทางเข้าซอยภายในหมู่บ้าน     
มีสภาพทรุดโทรม 

 

 

2.7 ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม  

จากการศึกษาข้อ มูลภายในชุมชน  พบ ว่า 
ประชาชนภายในชุมชนมีการนับถือผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่า  
ผีบรรพบุรุษ ใจ๋บ้าน เป็นเสมือนผู้ที่คอยปกปักรักษาดูแล
คนในชุมชน และเม่ือมีกิจกรรมสําคัญทางศาสนาก็จะมี
การทําความเคารพนับถือและเลี้ยงใจ๋บ้านตามพิธีกรรม 
ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา 

 

2.8 หน่วยงานราชการที่ต้ังอยู่ในชุมชน  

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า พื้นที่
ผืน ป่ าเป็น ท่ี ต้ั งของห น่วยพิทั กษ์ อุทยานแห่ งชาติ          
แม่ตะไคร้ที่ 4 แม่ผาแหน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ช่วยทําหน้าที่
ปกป้องผืนป่าไม่ให้มีคนเข้าไปทําลายป่า  
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.9 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชนบ้านป่าเปางาม 
คือ ศาลาอเนกประสงค์ของตลาดประชารัฐ เน่ืองจากมีบริการ Free WiFi ให้กับประชาชน และเป็นที่
รวมตัวกันของผู้สูงอายุเพ่ือทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และยังมีศาลาอ่านหนังสือบริการให้แก่ประชาชน
ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป  

1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน  

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ประชาชนใช้ภาษาถ่ิน (ภาษาเหนือ) ในการส่ือสาร     
ในชุมชน แต่สําหรับการติดต่อส่ือสารกับทางราชการและบุคคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลางในการ
ติดต่อส่ือสาร 

2. การแต่งกายโดยทั่วไป 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า ส่วนใหญ่แต่งกายตามปกติ คือเส้ือยืดคอปกหรือ  
คอกลม กางเกงขาส้ันหรือขายาว หรือผ้าถุง  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายใน
ชุมชน พบว่าประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนบ้านป่า
เปางาม มี 2 ประเพณี คือประเพณีเลี้ยงผีขุนนํ้า   
ที่อ่างแม่ผาแหน ซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของ
ทุ กปี ก่ อ น วั น เข้ าพ รรษ า  สํ าห รับ ป ระ เพ ณี          
แห่ปลาช่อน เกิดข้ึนมาเม่ือปี พ.ศ. 2543 ประเพณี
แห่ปลาช่อนเป็นแนวคิดของคนทั้งตําบลที่มีส่วน  
ในการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ํ าแม่ผาแหน  
ประเพณีดังกล่าวได้พัฒนามาจากการฟังธรรมปลาช่อนซึ่งก่อนหน้านี้ในแต่ละปีที่เป็นวันเล้ียงผีขุนน้ํา 
ชาวบ้านจะนมัสการพระสงฆ์ให้ไปทําพีธีเทศน์ “ธรรมปลาช่อน” ที่อ่างแม่ผาแหน  ต่อมาในปี 2543   
เทศบาลฯ ได้ให้การสนับสนุนประเพณีแห่ปลาช่อนให้เป็นของตําบลออนใต้ และให้ชุมชนบ้านป่าเปางาม
เป็นผู้นํา (เป็นเก๊า) ในประเพณีดังกล่าว โดยให้งบประมาณสนับสนุน 40,000 บาท และชาวบ้านชุมชน

ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วม ในปีแรกของการแห่ปลาช่อน 
ชาวบ้านทั้ งตําบลได้ไปเร่ิมตั้ งขบวนแห่ที่บริเวณหนอง   
พญาพรหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง และแห่มาเรื่อย ๆ จนถึง
อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน แต่เน่ืองจากระยะทางไกล ปีต่อมา
จนถึงปัจจุบันจึงได้เปล่ียนมาต้ังขบวนท่ีบริเวณทางข้ึนอ่าง
เก็บนํ้าแม่ผาแหน แห่ไปรอบ ๆ อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน และ
มนัสการพระสงฆ์ไปเทศน์ “ธรรมปลาช่อน” พร้อมกับปล่อย
ปลาช่อนสานลงไปในน้ําแม่ผาแหน ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน

มีนายเกรียงไกร ไชยสิทธิ์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประวัติของหมู่บ้านไว้ ต้ังแต่เม่ือคร้ังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ในปี  2531 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. อาหารท้องถ่ิน 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า อาหาร
ภายใน ชุมชนที่ ป ระชาชนส่ วน ใหญ่ นิ ยมรับประทาน        
เป็นอาหารท่ีหาได้จากป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด ปลา และอาหาร
ที่ทําจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในไร่ในสวน  

 

 

 

ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์ภายในชุมชน  

4.1 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างเป็นทางการ 
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าภายใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือ กลุ่มลายปักที่ทาง
หน่วยงานได้เข้าร่วมบริหารจัดการในชุมชนด้วย 

  

 

4.2 การรวมกลุ่มและองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 
จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าภายใน

ชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของ
การจับกลุ่มพบปะพูดคุยตามร้านค้าหรือชานบ้านในช่วง
บ่ายและช่วงเย็น  ตามศาลาอ่านหนังสือ หรือศาลา
อเนกประสงค์ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  

 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่าปัญหาของชุมชนที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือเร่ืองของ
น้ําประปาหมู่บ้านมีปัญหาด้านคุณภาพของนํ้าและการเส่ือมสภาพของแท็งก์นํ้าและท่อ รวมถึงน้ําที่ไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 

 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 จากการศึกษาและสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านป่าเปางาม มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
คือ การปักผ้า โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เห็นได้จากชุมชนซ่ึงมีการรวมกลุ่มปักผ้าข้ึนภายในชุมชน 
เป็นการนําเอาภูมิปัญญาไปต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้เสริม 
 สําหรับภูมิปัญญาด้านความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ “ธรรมปลาช่อน” เป็นพระธรรมเทศนา
พื้นเมืองเหนือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มัจฉาราชาปลาช่อน” หรือ “ธรรมพระยาปลาช่อน”ตามคติ
ธรรมเช่ือว่าเป็นธรรมท่ีใช้เทศนาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การฟังธรรมปลาช่อนจะเกิดข้ึนจากการเกิด
เหตุการณ์ฝนแล้ง การทําไร่ทํานาไม่ได้ผล ผู้คนในบริเวณลุ่มน้ําได้มีการจัดการแห่ปลาช่อนตามลุ่มน้ําจาก
ปลายน้ําสู่ต้นนําโดยมีการส่งต่อๆ กันไปเป็นทอด ๆ เม่ือถึงบริเวณต้นนํ้าแล้วก็จะมีการทําพิธี “เทศนา
ธรรมปลาช่อน” เพ่ือเป็นการให้สติเตือนใจให้ผู้คนได้รักษาป่ารักษาน้ํา นอกจากนี้ประชาชนภายในชุมชน
มีการนับถือผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่า ผีบรรพบุรุษ ใจบ้าน เป็นเสมือนผู้ที่คอยปกปักรักษาดูแลคนในชุมชน         
และเม่ือมีกิจกรรมสําคัญทางศาสนาก็จะมีการทําความเคารพนับถือและเล้ียงใจบ้านตามพิธีกรรม         
ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา    

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ข้อมูลการการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ตําบลออนใต้  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ่

(จากแบบสอบถามประชาชน) 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
 จากข้อมูลที่ ได้ทําการศึกษา พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังเห็น
ได้จากตารางแผนภูมิ 
 
 

 
2. อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรบัครัวเรือนส่วนใหญ ่
อยู่ในช่วงอายุ 55-64 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในช่วง
อายุ 15-24  ปี มีจํานวนน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูม ิ
 

 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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168 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

11%

71%

4%
14%

สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้าง

หม้าย

25%

43%

29% 2% 1%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7-8 คน
9-10 คน

17%

40%

18%
16% 6%

3%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางาน

1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน

3. สถานภาพ 
 จากข้ อมู ลที่ ทํ าก ารศึ กษ า 
พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส รองลงมาคือสถานภาพหม้าย 
และที่น้อยที่สุดคือสถานภาพหย่าร้าง 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรอืน  
 จากข้อมูลที่ ได้ทําการศึกษา 
พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนคือ 3-4 คน รองลงมา 5-6 
คน  และน้อยที่สุดคือ 9-10 คน ดังเห็น
ได้จากแผนภูมิ 
 
 
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางาน 
 จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มี
สมาชิกที่ทํางานในครัวเรือนคือ 2 คน รองลงมา 1 คน และน้อยที่สุด 6 คน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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68%

12%

5%

5%
2% 8%

การศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

36%

37% 11%
8%

8%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ทํางาน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน

6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ทํางาน 
จากข้ อมู ลที่ ไ ด้ทํ าการศึ กษ า 

พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สํ าหรับครัว เรือนส่ วน ใหญ่ มี สมาชิก        
ที่ ไม่ ทํ า ง าน ใน ค รั ว เ รื อ น คื อ  2 ค น 
รองลงมา คือ 1 คน และน้อยที่สุดคือ 4 
คน และ 5 คน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
7. การศึกษา 

จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา      
ระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และน้อยที่สุดคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี   
ดังเห็นได้จากแผนภูม ิ
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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170 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

68%

24%
5% 2% 1%

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนมีโครงการฯ 

ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน

5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน

10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน

20.001 - 30,000 บาทต่อเดือน

30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

45%

11%3%

2%

30%
9%

การประกอบอาชีพก่อนมีโครงการฯ

เกษตรกรรม

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

พนักงานบริษัท

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รับจ้างทั่วไป

อื่นๆ (ศึกษาอยู่)

8. รายได้เฉลีย่ต่อเดือนก่อนมีโครงการฯ   
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มี

รายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน  และน้อยที่สุดคือ 
รายได้ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป ดังเห็นได้จากแผนภูมิ  

 
 
 
9. การประกอบอาชีพก่อนมีโครงการฯ 
 จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี
การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
และน้อยที่สุดคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

171 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

38%

35%

27%

การทําการเกษตรก่อนมีโครงการฯ

ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด
ยาสูบ
พริก/ถ่ัวลิสง/ผักสวนครัว

67%

13%

20%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูข้าว     
อ้อย ข้าวโพด ก่อนมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
เช่าที่ดินคนอื่น
อื่นๆ

10. การทําการเกษตรก่อนมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี

การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่การทําการเกษตรจะมีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ยาสูบ 
และมีการปลูกพืชสวน ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ผักสวนครัว ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 

 
 
11. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี
การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพดคือเป็นเจ้าของ รองลงมา 
คืออ่ืน ๆ  คือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ และน้อยที่สุดคือเช่าที่ดินคนอ่ืน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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172 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

83%

17%

วัตถุประสงค์ในการปลกูข้าว อ้อย ข้าวโพด            
ก่อนมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

เพ่ือขาย

30%

40%

30%

สถานท่ีขายผลผลติข้าว อ้อย ข้าวโพด           
ก่อนมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน

ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน

พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

36%

55%

9%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูยาสบู    
ก่อนมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
เช่าที่ดินคนอื่น
อื่นๆ

12. วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ก่อนมีโครงการฯ 
จ า ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้

ทําการศึกษา พบว่า ประชาชน
ผู้ ตอบแบบสอบถามสํ าห รับ
ครัวเรือนก่อนที่จะมีการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี
วั ต ถุ ป ระส งค์ ป ลู ก ข้ าว  อ้ อ ย 
ข้าวโพดเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
และส่วนน้อยปลูกเพ่ือขาย ดัง
เห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
13. สถานท่ีขายผลผลิตข้าว อ้อย ข้าวโพด ก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา 
พ บ ว่ า  ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสํ าห รับค รัวเรือน
ก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการฯ 
ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายข้าว อ้อย 
ข้าวโพด คือขายเองที่ตลาดนอก
หมู่บ้าน รองลงมาคือขายเองภายใน
หมู่บ้านและพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
14. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกยาสูบก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมู ลที่ ได้ทํ าการศึกษา 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมีการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่
ปลูกยาสูบคือเช่าที่ดินคนอ่ืน รองลงมา  
เป็นเจ้าของที่ ดินเอง และน้อยที่สุดคือ
อ่ืนๆ กล่าวคือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ ดัง
เห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

173 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

100%

วัตถุประสงค์ในการปลกูยาสบู            
ก่อนมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

เพ่ือขาย

18%

82%

สถานท่ีขายผลผลติยาสบู               
ก่อนมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน

พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

81%

19%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูพริก      
ถ่ัวลิสง ผักสวนครัว ก่อนมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ

อื่นๆ

15. วัตถุประสงค์ในการปลูกยาสูบก่อนมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า 

ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามสํ าหรับ
ครัวเรือนก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการฯ 
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ปลูกยาสูบเพ่ือขาย
เพียงอย่างเดียว ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 
 
 
 
 

 
16. สถานท่ีขายผลผลิตยาสูบก่อนมีโครงการฯ 

จาก ข้อมู ลที่ ไ ด้ ทํ าก าร ศึ กษ า 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมีการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผลผลิต
ยาสูบคือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และส่วน
น้อยขายเองภายในหมู่บ้าน ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 
 
17. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกพริก ถ่ัวลิสง ผักสวนครัว ก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สํ าห รับค รัวเรือน ก่อนที่ จะมี การ
ดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสิทธิใน
การใช้ พ้ืน ท่ีปลูกพริก  ถั่ วลิสง ผัก  
สวนครัวคือเป็นเจ้าของ และส่วนน้อย 
ตอบอ่ืน  ๆ  กล่าวคือเป็นที่ ดินของ
บรรพบุรุษ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

173



 
 

174 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

77%

23%

วัตถุประสงค์ในการปลกูพริก ถ่ัวลิสง        
ผักสวนครัว ก่อนมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

เพ่ือขาย

40%

30%

30%

สถานท่ีขายผลผลติพริก ถ่ัวลิสง ผักสวนครัว      
ก่อนมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน

ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน

พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

18. วัตถุประสงค์ในการปลูกพริก ถ่ัวลิสง ผักสวนครัว ก่อนมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี

การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกพริก ถั่วลิสง ผักสวนครัวเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน และส่วนน้อยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขาย ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 
19. สถานท่ีขายผลผลิตพริก ถ่ัวลิสง ผักสวนครัว ก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี
การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายพริก ถั่วลิสง ผักสวนครัวคือขายเองภายในหมู่บ้าน และ
ส่วนน้อยขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้านและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ธุรกิจ
พนักงานบริษัท

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

20. การเลี้ยงสัตว์ก่อนมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมี

การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่และโค รองลงมา รองลงมาคือการเลี้ยงสุกร และน้อย
ที่สุดคือการเลี้ยงกระบือ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 
 
 
21. การทําประมงก่อนมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนก่อนที่จะมีการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีการทําประมง 
คือปลาดุก รองลงมาคือปลาช่อน และ
น้อยที่สุดคือกบ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
22. การประกอบอาชีพหลังมีโครงการฯ 
 จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามสํ าห รับ
ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
หลังมีโครงการฯ คือเป็นเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไป รองลงมาคืออาชีพค้าขาย/ประกอบ
ธุ รกิ จ  แ ล ะ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ รั บ ร าช ก าร /
รัฐวิสาหกิจ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
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กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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176 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

48%

52%

วัตถุประสงค์ในการปลกูข้าว            
หลังมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
เพ่ือขาย

22%
17%

39%

22%

การทําการเกษตรหลังมีโครงการฯ

ข้าว

ยาสูบ

23. การทําการเกษตรภายหลังมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า

ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามสํ าหรับ
ครัวเรือนภายหลังมีโครงการฯ ส่วนใหญ่ทํา
การเกษตรคือผักกาด/พริก/ผักสวนครัว 
รองลงมาทําเกษตรพืชไร่คือข้าว และพืชสวน
คือลําไย และน้อยที่สุดคือยาสูบ ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
24. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกข้าวภายหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนภายหลังมี
โค รงการฯ  ส่ วน ใหญ่ มี สิ ท ธิ ในการใช้ พ้ื นที่ ป ลู ก ข้ าวคื อ เป็ น เจ้ าของ  รองลงมาคือ อ่ืน  ๆ                  
กล่าวคือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ และน้อยที่สุดคือเช่าที่ดินคนอ่ืน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 
 
25. วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าวภายหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ ได้ทําการศึกษา พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน
หลังจากมีการดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าวเพ่ือขาย ใกล้เคียง
กับปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 

 
 
 

 

48%

20%

32%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูข้าว      
หลังมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
เช่าที่ดินคนอื่น
อื่นๆ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

176



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

177 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

23%

31%
31%

15%

สถานท่ีขายผลผลติข้าวหลงัมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน
พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ
อื่นๆ

 
26. สถานท่ีขายผลผลิตข้าวภายหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนภายหลัง
จากท่ีมีการดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายข้าวคือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน เท่ากันกับ
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ รองลงมาคือขายเองภายในหมู่บ้าน และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ กล่าวคือขายให้กับ
ญาติที่อยู่ต่างจังหวัด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกยาสูบภายหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนหลังจาก  
ที่มีการดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ปลูกยาสูบคือเป็นเจ้าของ รองลงมาคือเช่าที่ดิน
คนอ่ืน และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

45%

30%

25%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูยาสบู           
หลังมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ

เช่าที่ดินคนอื่น
อื่นๆ

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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178 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

100%

วัตถุประสงค์ในการปลกูยาสบู           
หลังมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

เพ่ือขาย

25%

75%

สถานท่ีขายผลผลติยาสบูหลงัมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน

พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

73%

5%

22%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูผักกาด 
พริก ผักสวนครัว หลังมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
เช่าที่คนอื่น
อื่นๆ

 
28. วัตถุประสงค์ในการปลูกยาสูบหลังมีโครงการฯ 

จากข้ อมู ลที่ ไ ด้ ทํ าการ ศึกษ า 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับค รัวเรือนหลังจากการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ปลูก
ยาสูบเพ่ือขายเพียงอย่างเดียว ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
29. สถานท่ีขายผลผลิตยาสูบหลังมีโครงการฯ 

จาก ข้อมู ลที่ ไ ด้ ทํ าก าร ศึ กษ า 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนหลังจากมีการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายยาสูบ 
คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และส่วนน้อย 
ขายเองภายในหมู่ บ้ าน  ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 
 
 
 
30. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกผักกาด พริก ผักสวนครัว หลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนหลังจากมีการดําเนินโครงการฯ
ส่วนใหญ่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ปลูกผักกาด 
พริก ผักสวนครัวคือเป็นเจ้าของ รองลงมา 
คืออ่ืนๆ กล่าวคือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ 
และน้อยท่ีสุดคือเช่าที่คนอ่ืน ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

178



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

179 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

56%44%

วัตถุประสงค์ในการปลกูผักกาด พริก ผัก
สวนครัว หลังมีโครงการฯ

เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน

25%

45%

30%

สถานท่ีขายผลผลติผักกาด พริก ผักสวนครัว        
หลังมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน
พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

 
31. วัตถุประสงค์ในการปลูกผักกาด พริก ผักสวนครัว หลังมีโครงการฯ 

จากข้ อมู ลที่ ไ ด้ ทํ าการ ศึ กษ า 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนหลังจากมีการดําเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการ
ปลูกผักกาด พริก ผักสวนครัวเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน ใกล้เคียงกับส่วนน้อยที่ปลูก
เพ่ือขาย ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
32. สถานท่ีขายผลผลิตผักกาด พริก ผักสวนครัว หลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนหลังจากมี
การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผักกาด พริก ผักสวนครัวคือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
รองลงมาคือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และน้อยที่สุดคือขายเองภายในหมู่บ้าน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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30%

30%

40%

สถานท่ีขายผลผลติลําไยหลังมีโครงการฯ

ขายเองภายในหมู่บ้าน

ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน

พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ

80%
20%

วัตถุประสงค์ในการใชพ้ื้นที่ทําการเกษตร
ปลูกลําไย หลังมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
อื่นๆ

60%
40%

สิทธิการใช้พื้นที่ทาํการเกษตรปลกูลําไย    
หลังมีโครงการฯ

เป็นเจ้าของ
อื่นๆ

33. สิทธิการใช้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกลําไยหลังมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนหลักจากมีการดําเนินโครงการฯ
ส่วนใหญ่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ปลูกลําไยคือ 
เป็ น เจ้ าขอ ง  และส่ วน น้ อ ยคื อ อ่ื น  ๆ 
กล่าวคือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
 
34. วัตถุประสงค์ในการปลูกลําไยหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนหลังจากมีการดําเนินโครงการฯ
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ปลูกลําไยเพ่ือขาย 
และส่วนน้อยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ดัง
เห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
35. สถานท่ีขายผลผลิตลําไยหลังมีโครงการฯ 

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนหลังจากมี
การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีสถานที่ขายลําไยคือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ รองลงมาคือขายเอง
ภายในหมู่บ้านเท่ากันกับขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 

เพ่ือขาย 
เพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รายได้ปัจจุบัน 

ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
20.001 - 30,000 บาทต่อเดือน
30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

36. การเลี้ยงสัตว์หลังมีโครงการฯ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนหลังจากมี

การดําเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่ เลี้ยงโค รองลงมาคือเลี้ยงสุกร และน้อยที่สุดคือเลี้ยงกระบือ                 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 
37. การทําประมงหลังมีโครงการฯ 

จาก ข้อมู ลที่ ไ ด้ ทํ าก าร ศึ กษ า 
พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนหลังจากมีการดําเนิน
โครงการฯ  ส่วนใหญ่ทํ าประมงคือกบ 
รองลงมาคือปลาดุก และน้อยที่สุดคือ 
ปลากระเบน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
38. รายได้ปัจจุบัน  

จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา 
พ บ ว่ า  ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน รองลงมามีรายได้ตํ่ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน และน้อยที่สุดมี
รายได้ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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31%

31%

23%

4%
11%

รายจ่ายในครัวเรือน

ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน

5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน

10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน

20.001 - 30,000 บาทต่อเดือน

30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

39. แหล่งที่มาของรายได้ 
จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ 

มีรายได้จากการรับจ้างนอกชุมชน รองลงมามีรายได้จากการเกษตรกรรม/การประมง และน้อยที่สุดมี
รายได้จากงานประจํานอกโครงการฯ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
40. รายจ่ายในครัวเรือน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มี
รายจ่ายในครัวเรือน 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน และ
น้อยที่สุดคือ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 

5%

35%

26%

22%

6%
6%

แหล่งที่มาของรายได้

การรับจ้างจากโครงการฯ
การรับจ้างนอกชุมชน
การเกษตรกรรม/การประมง
รายได้จากการค้าขาย
งานประจํานอกโครงการฯ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ฯลฯ
อื่นๆ (เบี้ยสูงอายุ)

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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183 รายงานการประเมินผล 
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46%

4%15%

12%

23%

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญใ่นครัวเรือน

ค่าอาหารการกิน

ค่าเช่าที่ดินทํากิน

ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ

ค่าสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศัพท์)

41. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครัวเรือน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่          
มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครัวเรือนเป็นค่าอาหารการกิน รองลงมาเป็นค่าสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ 
โทรศัพท์) และน้อยที่สุดคือค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าที่ดินทํากิน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
42. การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่        
เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และส่วนน้อยที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

38%

62%

การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน

ไม่เป็น

เป็น
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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184 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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ประเภทของกลุ่มสมาชิกในชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มฌาปนกิจ
กลุ่มสตรี
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43. ประเภทของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่        

เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และน้อยที่สุดเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน 
ๆ คือ อสม. สวัสดิการพนักงาน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 
44. การเกิดขึ้นของการรวมสมาชิกกลุ่ม 
 จากการศึ กษาข้อมู ล  พบ ว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าการเกิดขึ้นของ
การรวมกลุ่มสมาชิกเกิดจากผู้นําท้องถิ่น
เป็นผู้ก่อต้ังเท่ากันกับเกิดจากชาวบ้าน
รวมตัวกันเอง รองลงมาเห็นว่าเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก
กับชุมชน และน้อยที่สุดเห็นว่าเกิดจาก
หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดต้ัง ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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86%

6% 8%

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

เป็นของตนเอง

เช่าพ้ืนที่คนอื่น

อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น

50%

21%

29%

พื้นที่ทํากิน

เป็นของตนเอง

เช่าพ้ืนที่คนอื่น

อื่นๆ

ตอนท่ี 2 สภาพเศรษฐกิจ 
 
1. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง รองลงมาอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ญาติพ่ีน้อง และน้อยที่สุดเช่าพ้ืนที่คนอ่ืนอยู่ 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 
 
2. พื้นที่ทํากิน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า 
ประชาชนผู้ ต อบแบบสอบถาม
สําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มี พ้ืนที่   
ทํากินเป็นของตนเอง รองลงมาคือ 
อ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นที่ดินของพ่อแม่ 
และน้อยที่สุดเช่าพ้ืนที่คนอ่ืนทํากิน 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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12%

88%

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

ไม่มี

มี

91%

3%
6%

เอกสารสิทธิ์ในทีด่ิน 

โฉนดที่ดิน

หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3)
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

3. การมีเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่          
มีหนังสือเอกสารสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิในที่อยู่
อาศัย และมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
ในที่อยู่อาศัยดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
4. ลักษณะเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธ์ิใน
ที่ ดินเป็นโฉนดที่ ดิน รองลงมาเป็น
เอ ก ส า ร ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พ่ื อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และน้อยที่สุด
คือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
(น.ส.3) ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
5. ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่อยู่
อาศัยต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ รองลงมาต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน และน้อยที่สุดต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
กรมอุทยานฯ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

ตัง้อยู่ในเขตพ ืน้ท ี่กรมอุทยานฯ
3 %

ตัง้อยู่ในเขต
พืน้ท ี่ป่าสงวน

10 %

ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ
7 %

ตัง้อยู่นอกเขต
พืน้ท ี่อนุรักษ์

80 %

ที่ต ัง้ท ี่อยู่อาศัย

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

186
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35%

65%

กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน

ไม่มี
มี

6. การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
 จ าก ก ารศึ ก ษ า ข้ อ มู ล  พ บ ว่ า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํา
กิน และส่วนน้อยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน
ทํากิน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
7. ลักษณะเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่าประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธ์ิ
ในที่ดินทํากินเป็นโฉนดที่ดิน รองลงมาเป็นเอกสารการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และน้อยที่สุดคือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ที่ตั้งของที่ทํากิน  
 จากการศึ กษาข้อมู ล  พบ ว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ที่ ทํ ากิน ต้ั งอ ยู่นอกเขต พ้ืนที่ อ นุ รักษ์ 
รองลงมาไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่าที่ทํากิน
ต้ังอยู่ในเขตอะไร และน้อยที่สุดมีที่ทํากิน
ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่กรมอุทยานฯ ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 

ตัง้อยู่ในเขตพ ืน้ท ี่กรมอุทยานฯ
7%

ตัง้อยู่ในเขต
พืน้ท ี่ป่าสงวน

22%

ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ
26%

ตัง้อยู่นอกเขต
พืน้ท ี่อนุรักษ์

45%

ที่ต ัง้ท ี่ทาํกิน

56%4%

24%
5% 11%

เอกสารสิทธิ์ในทีด่ินทํากิน

โฉนดที่ดิน

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3)

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

พ้ืนที่สิทธิทํากิน(สทก.)

พ้ืนที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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188 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

69%

31%

อาชีพเสริม

ไม่มี
มี

30%

70%

การออมภายในครัวเรือน

ไม่มี
มี

9. อาชีพเสริม 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่
ไม่มีอาชีพเสริม ส่วนน้อยจะมีอาชีพเสริม เช่น 
รับจ้างทั่วไป มัคคุเทศก์ รับจ้างก่อสร้าง เป็นต้น      
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
10. การออมภายในครัวเรือน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่าประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออมภายใน
ครัวเรือน และส่วนน้อยไม่มีการออมภายใน
ครัวเรือน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 

11. รูปแบบการออมภายในครัวเรือน  
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมภายใน

ครัวเรือนคือกลุ่มออมทรัพย์ รองลงมาคือธนาคาร และน้อยที่สุดมีรูปแบบการออมในแบบอ่ืน ๆ เช่น 
กองทุนเงินล้าน สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน เป็นต้น ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

43%7%

46%
4%

 รูปแบบการออมภายในครัวเรือน 

ธนาคาร

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรัพย์

อื่น ๆ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

189 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

18%

82%

การทําบัญชีครัวเรือน

มีการทําบัญชี

ไม่มีการทําบัญชี

12. การทําบัญชีครัวเรือน 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล  พ บ ว่ า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
การทําบัญชีครัวเรือน เน่ืองจากไม่ค่อยมีเวลา
ในการทําเพราะต้องทํางานใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
กับการทํางาน และบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน ไม่
เห็นประโยชน์ในในการทําบัญชีครัวเรือนแต่ถึง
อย่างไรก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่มีการทํา
บัญชีครัวเรือนอยู่บ้าง ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
ตอนท่ี 3 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
1. วิธีรักษาอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เมื่อสมาชิกในครัวเรือน
เจ็บป่วยจะรักษาหมอที่โรงพยาบาล รองลงมาจะรักษาหมอที่คลินิก และน้อยที่สุดจะเลือกรักษาโดย
หมอพื้นบ้าน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

9%
10%

1%

19%
59%

2%

วิธีรักษาอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือน

ใช้สมุนไพร
ซ้ือยาทานเอง
รักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน
รักษาหมอท่ีคลินิก
รักษาหมอท่ีโรงพยาบาล
อื่นๆ

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

189



 
 

190 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

16%

67%

5% 12%

สถานบริการที่ไปใช้รักษาพยาบาลของสมาชิก  
ในครัวเรือน

สถานีอนามัย
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน
คลินิก

2. สถานบริการท่ีไปใชร้ักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือน 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมไป
ใช้บริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมาไปใช้บริการสถานีอนามัย และน้อยที่สุดใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

3. แหล่งน้ําในการอุปโภค (น้ําใช้) ในครัวเรือน 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ํา
อุปโภคจากประปาหมู่บ้าน รองลงมาใช้น้ําบาดาล น้ําบ่อ และน้อยที่สุดใช้น้ําฝน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

1%

66%

0%

30%
0%

3%

แหล่งน้ําในการอุปโภค (น้ําใช้)ในครัวเรือน

แม่น้ําลําธาร ลําห้วย
น้ําประปาหมู่บ้าน
น้ําประปาภูมิภาค
น้ําบาดาล น้ําบ่อ
น้ําฝน
อื่นๆ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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4. แหล่งน้ําในการบริโภค (น้ํากิน) ในครัวเรือน 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มี   
แหล่งน้ําบริโภค (น้ํากิน) คือซื้อจากร้านค้า รองลงมาบริโภคน้ําจากอื่น ๆ คือซื้อนํ้าจากโรงน้ําด่ืม     
ในชุมชน และน้อยที่สุดบริโภคนํ้าจากนํ้าฝน ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

5. การรับประทานอาหารในแต่ละม้ือในครัวเรือน 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาหารรับประทานเองกันในครอบครัวโดยใช้พืชผักที่ปลูกไว้หรือสิ่งที่หาได้จากป่ามาประกอบอาหาร
เพ่ือประหยัดลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รองลงมาคือทําเองส่วนหน่ึงและซื้ออาหารสําเร็จรูปด้วย 
และน้อยที่สุดคือซื้ออาหารสําเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

191
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6. แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีแหล่ง
วัตถุดิบในการประกอบอาหารคือซื้อจากตลาด/ร้านค้า รองลงคือปลูกเอง/เลี้ยงเอง และน้อยที่สุดคือ
ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

7. เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้
แก๊สเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร รองลงมาใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร และน้อย
ที่สุดไม่ประกอบอาหารในครัวเรือน ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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8. การเดินทางไปติดต่อราชการในตัวอําเภอ 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปติดต่อราชการ
โดยใช้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ รองลงมาใช้รถยนต์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง และ
น้อยที่สุดอาศัยรถรับจ้างโดยสาร ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 
 
 
 
9. การพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา 
พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามถึงการได้พบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น พลวง ประดู่ สัก จามจุรี                 
ตะเคียน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบบางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบได้ยาก และน้อยที่สุดตอบว่าพบ
มาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
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การเดินทางไปติดต่อราชการในตัวอําเภอ

ใช้รถจักรยานยนต์

ใช้รถยนต์

อาศัยรถเพ่ือนบ้านมาด้วย

อาศัยรถรับจ้างโดยสาร

9%

71%

20%

การพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชน      
ก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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194 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

10. การพบไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา 
พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามถึงการได้พบไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เช่น มะม่วง มะขามป้อม ส้มโอ 
มะพร้าว ขนุน มะขาม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะตอบว่าพบบางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบมาก และน้อย
ที่สุดตอบว่าพบได้ยากดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
11. การพบกล้วยไม้/หวายในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นกล้วยไม้/หวายในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามถึงการได้พบกล้วยไม้/หวาย เช่น กล้วยไม้ป่า หวายป่า กล้วยไม้เอื้องผึ้ง 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบมาก รองลงมาตอบว่าพบบางคร้ัง และน้อยที่สุดตอบว่าพบได้ยาก   
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

43%

54%

3%

การพบไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชน       
ก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

54%

27%

19%

การพบกล้วยไม้/หวายในชุมชน        
ก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก
พบบางครั้ง
พบได้ยาก

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

195 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

12. การพบมอส/เฟิร์นในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นมอส/เฟิร์นในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการได้พบมอส/เฟิร์น เช่น ผักกูด เฟิร์นป่า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ 
ตอบว่า พบมาก รองลงมาตอบว่า พบบางครั้ง และน้อยที่สุดตอบว่า พบได้ยาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 
 
 
13. การพบเห็ดในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นเห็ดในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า ประชาชน  
ที่ตอบแบบสอบถามถึงการได้พบเห็ด เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดหูหนู เห็ดเผาะ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบ
ว่าพบมาก รองลงมาตอบว่าพบบางครั้ง และน้อยที่สุดตอบว่าพบได้ยาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 

73%

14%
13%

การพบเห็ดในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

70%

22%

8%

การพบมอส/เฟิร์นในชมุชน                 
ก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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196 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

14. การพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา 
พบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการได้พบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น ตองตึง ประดู่ ต้นสัก 
จามจุรี ไม้ตะเคียน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบได้ยาก รองลงมาตอบว่าพบบางคร้ัง และน้อยที่สุด
ตอบว่าพบมาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

 

 
 
15. การพบไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการได้พบไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เช่น มะม่วง มะขามป้อม ส้มโอ 
มะพร้าว ขนุน มะขาม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบบางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบได้ยาก และน้อย
ที่สุดตอบว่าพบมากเห็นได้จากแผนภูมิ 
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พบมาก

พบบางครั้ง
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การพบไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชน            
หลังดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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16. การพบกล้วยไม้/หวายในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นกล้วยไม้/หวายในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการได้พบกล้วยไม้/หวาย เช่น กล้วยไม้ป่า หวายป่า เช่น กล้วยไม้
เอ้ืองผึ้ง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบบางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบได้ยาก และน้อยที่สุดตอบว่า     
พบมาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 
 
17. การพบมอส/เฟิร์นในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นมอส/เฟิร์นในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการได้พบมอส/เฟิร์น เช่น ผักกูด เฟิร์นป่า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบ
ว่าพบบางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบมาก และน้อยที่สุดตอบว่าพบได้ยาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 

35%

53%

12%

การพบมอส/เฟิร์นในชมุชน                   
หลังดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

14%

60%

26%

การพบกล้วยไม้/หวายในชุมชน             
หลังดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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18. การพบเห็ดในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็ดในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามถึงการได้พบเห็ด เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดหูหนู เห็ดเผาะ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบ
มาก รองลงมาตอบว่าพบบางครั้ง และน้อยที่สุดตอบว่าพบได้ยาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 

 
 
 
การเปรียบเทียบการพบพืชพรรณธรรมชาติในชุมชนก่อน - หลังการดําเนนิโครงการฯ 
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ก่อน หลัง
พบมาก 8.86 9.43
พบบางคร้ัง 71.43 21.43
พบได้ยาก 19.71 69.14

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
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ก่อน หลัง
พบมาก 42.85 5.71
พบบางคร้ัง 54.29 56.58
พบได้ยาก 2.86 37.71

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

68%

26% 6%

การพบเห็ดในชุมชนหลังดําเนนิ
โครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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พบบางคร้ัง 14 25.42
พบได้ยาก 12.86 6.29
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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200 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

10%

68%

22%

การพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ก่อนดําเนิน
โครงการฯ

พบมาก
พบบางครั้ง
พบได้ยาก

6%

54%

40%

การพบสัตว์ป่าขนาดเลก็ก่อนดําเนิน
โครงการฯ

พบมาก
พบบางครั้ง
พบได้ยาก

4%

71%

25%

การพบสัตว์ปีก/นกป่าก่อนดําเนนิโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

19. การพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ใน
ชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูล      
ที่ทํ าการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ ตอบ
แบบสอบถามถึงการได้พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ 
เช่น หมี เสือ กระทิง กวาง เก้ง เป็นต้น โดย
ส่วนใหญ่ตอบว่าพบบางคร้ัง รองลงมาตอบว่า
พบได้ยาก และน้อยที่สุดตอบว่าพบมาก ดัง
เห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
20. การพบสัตว์ป่าขนาดเล็กก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัต ว์ป่ าขนาดเล็กใน
ชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลที่
ทํ าการศึ กษ า  พบ ว่า  ประชาชนที่ ตอบ
แบบสอบถามถึงการได้พบสัตว์ป่าขนาดเล็ก 
เช่น ลิง หมาป่า หมูป่า กระรอก กระต่าย 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบบางคร้ัง 
รองลงมาตอบว่าพบได้ยาก และน้อยที่สุด
ตอบว่าพบมาก  ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
21. การพบสัตว์ปีก/นกป่าก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าใน
ชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการ
ได้พบสัตว์ปีก/นกป่า เช่น ไก่ป่า นก
เอ้ียง นกเขา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
ตอบว่าพบบางคร้ัง รองลงมาตอบว่า
พบได้ยาก และน้อยที่สุดตอบว่าพบ
มาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

201 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

40%

56%

4%

การพบสัตว์เลื้อยคลานก่อนดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

4% 40%

56%

การพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลังดําเนนิ
โครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

3% 28%

69%

การพบสัตว์ป่าขนาดเลก็หลังดําเนนิ
โครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

22. การพบสัตว์เลื้อยคลานก่อนดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์เลื้อยคลาน
ในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการ
ได้พบสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู กิ้งก่า
เป็น ต้น  โดยส่ วนใหญ่ ตอบ ว่าพบ
บางครั้ง รองลงมาตอบว่าพบมาก 
และน้อยที่สุดตอบว่าพบได้ยาก ดัง
เห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
23. การพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์ป่าขนาด
ใหญ่ในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ
จากข้อมูลที่ทํ าการศึกษา พบว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามถึง
การได้พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น หมี 
เสือ กระทิง กวาง เก้ง เป็นต้น โดย
ส่วนใหญ่ตอบว่าพบได้ยาก รองลงมา
ตอบว่าพบบางครั้ง และน้อยที่สุด
ตอบ ว่ าพ บม าก  ดั ง เห็ น ได้ จ าก
แผนภูมิ 
 
 
24. การพบสัตว์ป่าขนาดเล็กหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก
ในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการ
ได้พบสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น ลิง หมา
ป่า หมูป่า กระรอก กระต่าย เป็นต้น 
โดยส่ วน ใหญ่ ตอบ ว่าพบ ได้ ยาก 
รองลงมาตอบว่าพบบางครั้ง และ
น้อยที่สุดตอบว่าพบมาก ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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202 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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การพบสัตว์เลื้อยคลานหลังดําเนินโครงการฯ

พบมาก

พบบางครั้ง

พบได้ยาก

25. การพบสัตว์ปีก/นกป่าหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าใน
ชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการ
ได้พบสัตว์ปีก/นกป่า เช่น ไก่ป่า นก
เอ้ียง นกเขา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
ตอบว่าพบบางคร้ัง รองลงมาตอบว่า
พบได้ยาก และน้อยที่สุดตอบว่าพบ
มาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
26. การพบสัตว์เลื้อยคลานหลังดําเนินโครงการฯ 
 การพบเห็นสัตว์เลื้อยคลาน
ในชุมชนหลังดําเนินโครงการฯ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามถึงการ
ได้พบสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู กิ้งก่า 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตอบว่าพบมาก 
รองลงมาตอบว่าพบบางคร้ัง และน้อย
ที่สุดตอบว่าพบได้ยาก ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 
 
การเปรียบเทียบการพบสัตว์ป่าในชุมชนก่อน - หลังการดําเนินโครงการฯ 
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ก่อน หลัง
พบมาก 9.42 4
พบบางคร้ัง 68.29 39.71
พบได้ยาก 22.29 56.29

สัตว์ป่าขนาดใหญ่

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

203 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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ก่อน หลัง
พบมาก 6.29 2.58
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พบได้ยาก 3.71 2.85

สัตว์เลื้อยคลาน

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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204 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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การเกิดไฟป่าก่อนมีโครงการฯ
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27. การเกิดไฟป่าก่อนมีโครงการฯ 
 ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าพบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิดเป็นประจําทุกปี รองลงมาตอบว่าพบเห็นบ้าง/ไฟ
ป่าเกิดขึ้นบ้างเป็นบางปี และน้อยที่สุดตอบว่าไม่พบเลย ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. การเกิดไฟป่าหลังมีโครงการฯ 
 หลังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าพบเห็นบ้าง/ไฟป่าเกิดข้ึนบ้างเป็นบางปี รองลงมาตอบว่าพบเห็นน้อย 
และน้อยที่สุดตอบว่าไม่พบเลย ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

21%

35%
26%

18%

การเกิดไฟป่าหลังมีโครงการฯ
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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29. การพบเหน็การเกิดไฟป่าในรอบ 5 ปหีลัง (พ.ศ. 2556 - 2560)  
 จากข้อมูลที่ทําการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าพบการเกิด
ไฟป่า 1-5 ครั้ง รองลงมาตอบว่าไม่พบเลย และน้อยที่สุดตอบว่าพบบ่อยกว่า 5 ครั้ง ดังเห็นได้จาก
แผนภูม ิ

 
 
 
ตอนท่ี 4 สภาพการเมืองการปกครอง 
 
1. การเขา้ร่วมการประชุมหมู่บ้าน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่เข้าร่วม
อย่างเป็นประจําทุกเดือน และส่วนน้อยไม่ได้เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุกเดือน ดังเห็นได้จากแผนภูม ิ
 

 
 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

20.86 21.14 22 26.29 26.58

64.86 65.14 64.58 65.42 65.14

14.28 13.72 13.42
8.29 8.29

การพบเห็นการเกิดไฟปา่ในรอบ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ไม่พบเลย พบ 1-5 ครั้ง พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง

77%

23%

การเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน

เข้าร่วมอย่างเป็นประจํา
ทุกเดือน

ไม่ได้ เข้าร่วมอย่างเป็น
ประจําทุกเดือน
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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206 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

44%

56%

การส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
จากหน่อยงานภาครัฐ

เคย

ไม่เคย

2. การรับรูข้้อมูลข่าวสารในชุมชน  
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรูข้้อมูลข่าวสารในชุมชนจากประกาศเสียง
ตามสาย รองลงมาจากผู้นําชุมชน และน้อยที่สุดจากญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ดังเห็นได้จากแผนภูม ิ

 

 
 
3. การใชส้ิทธอิอกเสียงเลือกตั้งในชุมชน 
 จ าก ก ารศึ ก ษ าข้ อ มู ล  พ บ ว่ า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อ
มีการเลือกต้ังในชุมชนจะไปเป็นประจําทุก
ครั้ง และส่วนน้อยที่ไปบางครั้ง ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
 
1. การส่งเสรมิความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่อยงานภาครัฐ 
 จากการศึกษาข้อมูล  พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่ เคยได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ
จากหน่ วยงานภาครัฐ  ซึ่ งมี จํ านวน
ใกล้เคียงกับส่วนน้อยที่ เคยได้รับการ
ส่งเสริม ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 

36%

4%58%

2%

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

ผู้นําชุมชน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศเสียงตามสาย

ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง

91%

9%

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังในชุมชน

เป็นประจําทุกครั้ง

เป็นบางครั้ง

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

207 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

25%

62%

13%

การรับทราบข้อมูลการดําเนนิงาน         
ของโครงการฯ

ไม่ทราบเลย
รับทราบปานกลาง
รับทราบดี

57%
43%

การได้รับการส่งเสริมด้านสขุภาพอนามัย

เคย

ไม่เคย

70%

13%

10% 7%

แหล่งข้อมูลฯ ที่ประชาชนรับทราบ

ผู้นําชุมชน

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่

เพ่ือนบ้าน

ทราบจากข่าว/สื่อมวลชน

2. การได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
 จ าก ก ารศึ ก ษ าข้ อ มู ล  พ บ ว่ า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เคยได้รับการส่งเสริม
ด้านสุขภาพอนามัย และมีประชาชนเพียง
บางส่วนที่ ไม่ เคยได้รับการส่ งเริม ด้าน
สุขภาพอนามัย ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
ตอนท่ี 6 การดําเนินงานงานของโครงการฯ 
 
1. การรับทราบข้อมูลการดําเนินงานของโครงการฯ 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ ในระดับ 
ปานกลาง รองลงมาไม่ทราบเลย และมี
ส่วนน้อยท่ีได้รับทราบข้อมูลการดําเนิน
โครงการฯ มาก ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
2. แหล่งข้อมูลการดําเนินโครงการฯ ที่ประชาชนรับทราบ 
 จ าก ก า รศึ ก ษ าข้ อ มู ล 
พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วน
ใหญ่ ได้รับข้อมูลจากผู้นํ าชุมชน 
รองลงมาได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และ
น้อยท่ีสุดได้รับจากข่าว/สื่อมวลชน 
ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3. วัตถุประสงค์เก่ียวกับโครงการฯ 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนประชาชนส่วน
ใหญ่ตอบว่าพระราชดําริมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือ
การเกษตร รองลงมาตอบว่าเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และน้อยที่สุดตอบว่าเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านการประมงให้แก่ประชาชน ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ความต้องการให้โครงการฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินการ 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการ
ให้โครงการมีการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งนํ้า รองลงมาต้องการให้มีพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และน้อยท่ีสุดต้องการให้มีการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
 

 
 

35%

3%8%17%

14%

20% 3%

ความต้องการให้โครงการฯมีการส่งเสริมและพฒันาการดําเนินการ

พัฒนาโครงการพื้นที่แหล่งน้ํา
พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานถนน
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อื่นๆ

18%

47%

14%

21%

วัตถุประสงค์เก่ียวกับโครงการฯ

ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร
ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ประมงให้แก่ประชาชน
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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5%
17%

60%

13% 5%

ความเข้าใจต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย          
การดําเนินงานของโครงการฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

9%
27%

44%

16%
4%

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานของโครงการฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5. ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการฯ 
 
5.1 ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของโครงการฯ 
 จากการศึกษาข้อมูล 
พบ ว่า  ป ระชาชน ผู้ ต อบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม สํ า ห รั บ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดําเนินงานของ
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ใ น ร ะ ดั บ      
ปานกลาง รองลงมาคือเข้าใจ
มาก และน้อยที่สุดคือมีความ
เข้ า ใจ ใน ระ ดับ ม ากที่ สุ ด
เท่ากันกับเข้าใจในระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานของโครงการฯ 
 จากการศึกษาข้อมูล  พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนิ น งานของ
โครงการฯ ในระดับปานกลาง รองลงมา
คือระดับมาก และน้อยที่สุดคือได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนิ น งานของ
โครงการฯ ในระดับน้อยท่ีสุด ดังเห็นได้
จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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210 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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การดําเนินโครงการฯมีผลทําให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าํในพื้นที่

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5.3 การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้พื้นท่ีป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
 จากการศึกษาข้อมูล 
พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน
ส่วนใหญ่ เห็น ว่า การดําเนิน
โครงการฯ มีผลทําให้ พ้ืนที่ ป่า
ได้ รับ การอนุ รั กษ์ และ ฟ้ื น ฟู     
ในระดับปานกลาง รองลงมา
เห็นว่ามีผลในระดับมาก และ
น้ อยที่ สุ ดคิ ด ว่ า  การดํ าเนิ น
โครงการฯ มีผลทําให้ พ้ืนที่ ป่า
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูในระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
5.4 การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ําในพื้นที่ 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล 
พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วน
ใหญ่คิดว่า การดําเนินโครงการฯ   
มีผลทําให้เกิดการพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าใน
พ้ืนที่ ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ปานกลาง และน้อยท่ีสุดประชาชน
คิดว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทํา
ให้เกิดการพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ําในพ้ืนที่ในระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%

35%

42%

7% 3%

การดําเนินโครงการฯมีผลทําให้พืน้ที่ปา่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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9%

29%

43%

12%
7%

การดําเนินโครงการฯมีผลทําให้ประชาชนในพืน้ที่
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

9%
5%

55%

24% 7%

โครงการฯเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี
ส่วนร่วมในการดําเนนิงานเพื่อประโยชน์ของ

ชุมชน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5.5 การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 จากการศึกษาข้อมูล 
พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน
ส่ วน ใหญ่ คิ ด ว่าก าร ดํ า เนิ น
โครงการฯ มีผลทําให้ประชาชน
ใน พ้ืนที่ มี คุณภาพ ชี วิต ดีขึ้ น   
ในระดับปานกลาง รองลงมา
อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด
ประชาชนคิด ว่าการดําเนิน
โครงการฯ มีผลทําให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีคุณภาพดีขึ้นในระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
5.6 โครงการฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชน 
 จ าก ก ารศึ ก ษ าข้ อ มู ล 
พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน 
ส่วนใหญ่คิดว่า โครงการฯ เปิด
โอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนในระดับปาน
กลาง รองลงมาอยู่ในระดับน้อย 
และน้อยที่ สุ ดประชาชนคิด ว่า
โครงการฯ เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จาก
แผนภูมิ 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5.7 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ 
 จากการศึกษาข้อมูล  พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
โค รงก ารฯ  อ ยู่ ใน ระ ดับป านกลาง 
รองลงมาอยู่ในระดับน้อย และน้อยที่สุด
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ ใน
ระดับน้อยที่สุด ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 
 
 
 
ตอนท่ี 7 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ  
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนคิดว่าการดําเนินโครงการฯ ยังประสบปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
 1. ประชาชนบางส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการดําเนินโครงการฯ ขาดการมีส่วนร่วม 
 2. น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยลานกระจายไปได้ไม่ทั่วถึง เน่ืองจากอุปกรณ์ชํารุด 

3. ขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร 
 4. ไม่ได้รับสิทธ์ิในการไปจําหน่ายสินค้าและบริการบริเวณอ่างเก็บนํ้าห้วยลานในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
  
2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนินโครงการฯ และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ให้ดีขึ้นในอนาคต 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯ และมี
ความต้องการให้ทางโครงการฯ ช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. สนับสนุนด้านงบประมาณในการใช้ปรับปรุงและพัฒนาถนนหนทางที่เข้าสู่พ้ืนที่อ่าง   
เก็บน้ําห้วยลาน 

2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการในเร่ืองการกระจายน้ําจากอ่างเก็บน้ําให้ทั่วถึง 
3. สนับสนุนและพัฒนาโดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาจัดการในเรื่องของการกระจาย

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการดําเนินงานที่เกี่ยข้องภายในพ้ืนที่ 
4. ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในชุมชนที่กําลังเกิด

ปัญหาอยู่ 
5. อยากให้มีการพัฒนาและฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนเน่ืองจากปัจจุบันต้ืนเขิน เสื่อมสภาพ 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ

ประชาชนและหมู่บ้านจะได้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากข้ึน 
7. อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านให้มากยิ่งขึ้น และให้สามารถใช้ประโยชน์    

ได้จริง 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ    สัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริใน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการ
บริหารงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ  และศึกษา
แนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  และการขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการศึกษารวบรวมทั้งจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  การสอบถามและสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้นําชุมชน และประชาชน ใน
พ้ืนที่โครงการฯ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอเป็น 3 ส่วนตามลําดับ  ประกอบด้วย 
 

1.  แนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.   ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

3.   แนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

213



 



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

215 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

แนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ
ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
พระราชดําริ  

  
 การดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สามารถสรุป

การเสด็จพระราชดําเนินและแนวพระราชดําริในการพัฒนาพ้ืนที่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้  

 
ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ

1 16 กมุภาพันธ์
 พ.ศ.2520  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เส ด็จพระราชดําเนิ นทรงเย่ียมราษฎรโครงการห มู่ บ้ านสหกรณ์  
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรจากตําบลออนใต้
เดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายแผนผังเพ่ือขอพระราชทานสร้าง  
อ่างเก็บนํ้าในบริเวณลําน้ําแม่ผาแหน เพ่ือส่งนํ้าให้ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ออนใต้ ให้สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทอดพระเนตรสถานที่ดังกล่าวและมีพระราชกระแสรับสั่งแก่พ่อหลวง  
อุดทา อินตายง อดีตผู้ใหญ่บ้านตําบลออนใต้  ผู้ขอพระราชทานพร้อม
ราษฎรผู้ขอพระราชทาน 3 ประการ สรุปได้ความว่า 

1. เงินมีน้อย เมื่อสร้างอ่างเก็บนํ้าให้แล้ว คู คลองส่งน้ําให้ช่วยกันทําเอง 
2. เมื่อสร้างให้แล้วอย่าแย่งกันใช้น้ํา 
3. ที่ดินข้างเคียง อย่าแย่งกันถือครอง 

(กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
2 2 กุมภาพัน ธ์ 

พ.ศ. 2523 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ
ไปทรงเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มี
พระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการจัดหาน้ําให้กับโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
สันกําแพงและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน ตามที่สํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทกราบบังคมทูลเสนอผลการสํารวจ เพ่ือส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ที่ระบบส่งน้ําจาก
อ่างเก็บนํ้าชลประทานแม่เลาส่งมาไม่ถึง ซึ่งสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  
ได้ดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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216 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ
บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือน
เมษายน 2524 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2525 

3 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2530 

ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของบริเวณสถานที่ที่จะสร้างอ่างเก็บนํ้า  
ห้วยลานและมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
(รพช.) พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ให้สามารถเก็บนํ้า
ไว้ได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งนํ้าไปให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกของ 
บ้านปงหมู่ที่ 8 บ้านป่าห้าหมู่ที่ 9 บ้านป่าตึงหมู่ที่ 7 บ้านริมออนหมู่ที่ 5 
บ้านป่าแงะหมู่ที่ 4 บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 ตําบลออนใต้ และบางส่วนของ
พ้ืนที่ตําบลแช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้เป็นพ้ืนที่กันดารแห้งแล้ง และเป็น
พ้ืนที่ที่ โครงการชลประทานแม่กวงไม่สามารถส่งนํ้ามาถึงได้ โดยให้
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน
เป็นการเร่งด่วนและให้เสร็จทันเก็บนํ้าในฤดูฝนที่จะมาถึง 

4 5  มี น า ค ม 
พ.ศ. 2530 

โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน  มีความเหมาะสมมาก ที่จะดําเนินการทั้งใน
ด้านการจัดหานํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกและในการจัดต้ังสถานีป่าไม้และ
สถานีประมงขนาดย่อมในพ้ืนที่นี้ โดยสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจะ
ดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ซึ่งราษฎรหลายหมู่บ้านของตําบล  
ออนใต้จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง นอกจากน้ี สํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทจะสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร อีก 
2 แห่ง เพ่ือใช้ในภารกิจของสถานีป่าไม้และสถานีประมง ซึ่งกรมป่าไม้และ
กรมประมงจะได้พิจารณาจัดต้ังขึ้น ดังน้ันจึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้
หารือและกําหนดแผนงาน ให้สอดคล้องเก้ือกูลกันต่อไป ในเร่ืองป่าไม้และ
ประมงนั้น ขอให้นําผลการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในเร่ืองของป่าไม้และการประมง และมี
วัตถุประสงค์ที่จะขยายผลของการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้เป็น
ประโยชน์แก่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งโครงการท่ีอ่างเก็บนํ้าห้วยลานนี้ อาจจะ
รับผลการทดลองท่ีเหมาะสมแล้วมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

5 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2532 

โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลานซ่ึงทางสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 
ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในบริเวณนี้
เป็นอย่างมากเพราะสามารถจะส่งนํ้าช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกได้หลาย
หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 2 อ่าง ที่จะส่งน้ําสนับสนุน
ด้านป่าไม้และการประมงในบริเวณพ้ืนที่นี้ 

6 2 2  มี น า ค ม 
พ.ศ. 2534 

ตามแผนการที่ทํา 2 อ่างข้างบน คือ อ่างเก็บนํ้าดอยโตน และอ่างเก็บนํ้า
ห้วยป่าไร่ก็ได้ผล เริ่มแรกทํา 2 อ่างน้ี อาจจะคิดว่าทําไม เมื่อมีอ่าง  
ห้วยลานแล้วจึงทํา แต่อ่างนี้คุ้มค่าคือดักตะกอนและด้านบนน้ีก็ได้ทํากิน 
ทําการเพาะปลูก ป่าไม้และประมง คือเขาได้ใช้และใช้จริง ๆ ไม่ใช่ของเล่น
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ครั้งที ่ วันที ่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชดําร ิ
ที่ว่าได้ใช้ เพราะว่าที่นี่เป็นลุ่มนํ้าที่ใหญ่ลุ่มนํ้าน้ีชอบใจมาก เพราะว่าเป็น  
ลุ่มน้ําตัวอย่างของการพัฒนาป่าไม้ และการประมง และการเกษตรเป็น
ศูนย์ที่พัฒนาได้คุ้มค่า คือเป็นตัวอย่างสําหรับลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ เป็นตัวอย่าง
สําหรับนักวิชาการได้มาศึกษาได้ 

 
 พระราชดําริเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 ความเป็นมาของอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน                   

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ 
ไปทรงเย่ียมราษฎรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรจาก 
ตําบลออนใต้มาเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายแผนผังเพ่ือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ําในบริเวณลํานํ้า                  
แม่ผาแหน เพ่ือส่งน้ําให้พ้ืนที่เกษตรตําบลออนใต้ให้สามารถใช้เสริมการเพาะปลูกพืชผลของราษฎร
ตลอดจนการอุปโภค บริโภค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                     
ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้นมีพระราชกระแสรับสั่งกับนาย
เขียน ใจติขะ อดีตกํานันตําบลออนใต้ผู้ขอพระราชทานพร้อมราษฎรผู้ขอพระราชทาน รวม 3 ประการ 
สรุปได้ความว่า 1) เงินมีน้อย เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ําให้แล้ว คูคลองส่งน้ําให้ช่วยกันทําเอง 2) เมื่อสร้าง   
ให้แล้ว อย่าแย่งกันใช้น้ํา และ 3) ที่ดินข้างเคียง อย่าแย่งกันถือครอง ซึ่งสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้
ดําเนินการสํารวจบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า พบว่า สภาพภูมิประเทศเป็นผาหิน  สูงชัน เป็นหินปูน
และมีฐานรากเป็นหินทรายอันเป็นอุปสรรคที่สําคัญ จึงได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมจนมีความมั่นใจว่าสามารถ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแห่งนี้ได้ (กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 พระราชดําริเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ได้มีพระราชกระแสรับสั่งเก่ียวกับการจัดหาน้ําให้กับโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพงและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนตามที่
รพช.กราบบังคมทูลเสนอผลการสํารวจ เพ่ือส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่การเกษตรบ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้าน
บริเวณใกล้เคียง ที่ระบบส่งนํ้าจากอ่างเก็บน้ําชลประทานแม่เลาส่งไม่ถึง สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ได้ดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลออนใต้ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายน 2524 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2525  

 อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีหมู่บ้านแม่ผาแหน 
หมู่ที่ 6 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร สูง 25 เมตร ยาว 335 เมตร ความจุ 3,120,000 
ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณนํ้าเฉล่ียทั้งปีไหลลงสู่อ่าง 7.15 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมาได้ก่อสร้างระบบ
ท่อและคลองส่งนํ้าระบบเปิดรวม 2 ฝั่ง คือฝั่งซ้ายเป็นท่อส่งนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร       
ยาว 2,000 เมตร และเป็นคลองส่งน้ํายาว 325 เมตร ส่วนฝั่งขวาเป็นท่อส่งน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 0.30 เมตร ยาว 2,600 เมตร เป็นคลองส่งนํ้ายาว 100 เมตร ในปีงบประมาณ 2530 ได้ก่อสร้าง
ระบบส่งน้ําเพ่ิมเติมแยกจากท่อฝั่งซ้าย เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 1,375 เมตรและ
เป็นคลองส่งน้ําปูคอนกรีตตัวไอ 643 เมตร และมีระบบท่อนํ้าตลอดจนคลองส่งน้ําเพ่ิมเติมจนมีความ
ยาวรวม 8,240 เมตร เพ่ือส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกที่มีอาณาเขตกว้างขวาง  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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218 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 พระราชดําริเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา                     
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินบริเวณพ้ืนท่ีบ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จฯ ถึงบริเวณบ้านปง ได้ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของ
บริเวณสถานที่ที่จะสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานและมีพระราชกระแสรับส่ังให้ สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ให้สามารถเก็บน้ําไว้ได้ประมาณ 5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งน้ําไปให้พ้ืนที่เพาะปลูกของบ้านปงหมู่ที่ 8 บ้านป่าห้าหมู่ที่ 9 บ้านป่าตึงหมู่ที่ 7 
บ้านริมออนหมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะหมู่ที่ 4 บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 ตําบลออนใต้ และบางส่วนของพื้นที่ตําบล
แช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ เป็นพ้ืนที่กันดารแห้งแล้ง และเป็นพ้ืนที่ที่โครงการชลประทานแม่กวง                   
ที่ไม่สามารถส่งน้ํามาถึงได้ โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา                     
ห้วยลานเป็นการเร่งด่วนและให้เสร็จทันเก็บน้ําในฤดูฝนที่จะมาถึง (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่ 16 
เชียงใหม่ : 2561)  

 สําหรับงานทางด้านป่าไม้น้ัน ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการจัดต้ังสถานีเพาะชํากล้าไม้
ขนาดเล็กและดําเนินการปลูกป่าบริเวณต้นน้ําของลําน้ําห้วยลาน  ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกป่าดังกล่าว
และปลูกอ้อย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษาป่าและก่อให้เกิดความชุ่มช้ืนบริเวณรอบอ่างเก็บนํ้าที่ได้ดําเนินการ
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กขนาดความจุประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ที่พิกัด 
217658 และพิกัด 221665 เพ่ือสงวนนํ้าไว้ล่วงหน้าและส่งไปช่วยในกิจกรรมเพื่อการเพาะชํากล้าไม้
ของสถานีป่าไม้ที่จัดต้ังขึ้น และขอให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บน้ํา      
ห้วยลาน เพ่ือเป็นการขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ โดยให้พิจารณาจัดต้ังในรูป
ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลา และเลี้ยงปลาเป็นอาชีพด้วยและพิจารณา
จัดต้ังสถานีประมงขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการเพาะพันธ์ุปลาและเผยแพร่ความรู้ เรื่องการประมงให้แก่
ราษฎรต่อไป  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จัดให้มีการฟ้ืนฟูต้นนํ้า เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 
และการยังชีพของประชาชนในพื้นที่ตําบลออนใต้ และบางส่วนของพ้ืนที่ตําบลแช่ช้าง  

 พระราชดําริเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน                   
ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ทําการก่อสร้าง   
อ่างเก็บนํ้าเสร็จแล้ว เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงบริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนได้ทรงปล่อยปลา และมี
พระราชกระแสรับสั่งถึงอ่างเก็บน้ําห้วยลานท่ีมีพระราชดําริไว้แล้วเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 
ความว่า 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร              

 เสด็จพระราชดําเนินบริเวณพื้นท่ี บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 
  
 “โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน มีความเหมาะสมมากที่จะดําเนินการทั้งในด้านการจัดหา

น้ําให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกและในการจัดต้ังสถานีป่าไม้และสถานีประมงขนาดย่อมในพ้ืนที่นี้ โดยสํานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบทจะดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ซึ่งราษฎรหลายหมู่บ้านของตําบลออนใต้   
จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง นอกจากน้ีสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 แห่ง เพ่ือใช้ในภารกิจของสถานีป่าไม้และสถานีประมง                  
ซึ่งกรมป่าไม้และกรมประมงจะได้พิจารณาจัดต้ังขึ้น ดังน้ันจึงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้หารือและ
กําหนดแผนงาน ให้สอดคล้องเก้ือกูลกันต่อไป ในเรื่องป่าไม้และประมงน้ัน ขอให้นําผลการทดลอง              
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในเร่ืองของป่าไม้และการประมง                  
และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลของการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
ต่อไป ซึ่งโครงการที่อ่างเก็บนํ้าห้วยลานน้ี อาจจะรับผลการทดลองที่เหมาะสมแล้วมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป” (สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ : 2561) 

 พระราชดําริเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา                    
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยลาน                    
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระราชดําริว่า 
“โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลานซึ่งทางสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จ
แล้วน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในบริเวณน้ีเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะส่งนํ้าช่วยเหลือพ้ืนที่
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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220 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เพาะปลูกได้หลายหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 2 อ่าง ที่จะส่งนํ้าสนับสนุนด้านป่าไม้
และการประมงในบริเวณพ้ืนที่นี้” 
 สําหรับงานด้านป่าไม้ มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงสภาพป่าไม้ ทั้งบริเวณเหนือ
อ่างเก็บนํ้าและบริเวณดอยรอบ ๆ นี้ให้สมบูรณ์ขึ้น เพราะนอกจากจะทําให้ป่าสมบูรณ์แล้วยังจะช่วยให้
น้ําในบริเวณน้ีมีความสมบูรณ์ขึ้นด้วย   
 วิธีการปรับปรุงสภาพป่า ขอให้อาศัยวิธีการที่ได้ดําเนินการแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพราะถือเสมือนว่าที่ห้วยลานน้ีเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยการทําเป็นฝายหินทิ้ งขนาดเล็กหรือ                   
check dam บริเวณร่องน้ําสาขาของห้วยลาน เพ่ือกักเก็บน้ําและชะลอความชุ่มช้ืนแก่ต้นไม้บริเวณ
เหนืออ่างเก็บนํ้า แต่ถ้าเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่ จะต้องทําฝายกักเก็บให้แข็งแรงขึ้น 
 สําหรับการฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่สูงตามสันดอย อาจใช้วิธีการติดต้ังป้ัมน้ําแบบ 
Turbine ที่อ่างเก็บน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน เพ่ือส่งนํ้าขึ้นที่สูงบริเวณยอดดอยม่อนผักชี 
ดอยยาว และดอยโตน ไปเก็บไว้บนแท็งก์และต่อท่อเล็ก ๆ เจาะรู ปล่อยนํ้าให้ไหลลงมาจากแนวสันเขา 
เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ป่าไม้ วิธีการน้ีจะทําให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ได้ภายใน 2-3 ปี และจะเป็นป่าไม้
ตัวอย่างที่อุดมสมบูรณ์และช่วยให้ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ามากขึ้น โดยขอให้มีการบันทึกข้อมูลระดับนํ้า
ในอ่างเก็บนํ้าไว้ด้วย สําหรับพันธ์ุไม้ที่จะใช้ปลูกป่าขอให้ใช้พันธ์ุไม้ด้ังเดิมที่ไม่ผลัดใบเป็นหลักไว้ 
 นอกจากนี้บริเวณท่ีเป็นสองข้างทาง ขอให้พิจารณาปลูกพันธ์ุไม้ยึดพ้ืนดินหรือจะใช้หญ้า
ก็ได้ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงไปในอ่างเก็บน้ํา และค่อยๆพิจารณาจัดสร้างฝายกักเก็บ
ตะกอน ดังเช่นกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการแล้วท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตะกอนเหล่านี้เมื่อมีจํานวนมากข้ึนก็สามารถตักเอามาใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากน้ันอาจ
จัดทําเป็นร่องดินขวางทางเดินของน้ําให้แตกกระจายไปท่ัว ๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการชะล้างและการ
ตกตะกอนได้ (สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ : 2561 ) 
 สําหรับในด้านการประมง มีพระราชดํารัสว่า การจัดต้ังหน่วยผลิตพันธ์ุปลาข้ึน                   
ณ ที่นี้นับว่าเป็นการเหมาะสม ซึ่งได้ใช้น้ําจากต้นน้ําโดยตรงในการดําเนินงาน และจะเป็นสถานท่ีอบรม
การเลี้ยงปลาแก่ราษฎรในหมู่ บ้านบริเวณน้ี ทั้งในรูปการจัดต้ังกลุ่มผู้ เลี้ยงปลาและการบริหาร                  
การจับปลาที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยผลิตพันธ์ุปลาให้การสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว โดยท่ีราษฎรไม่ต้อง
ดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุปลาเอง เน่ืองจากพ้ืนที่แห่งนี้อาจมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการเพาะ
ขยายพันธ์ุปลาของราษฎรเอง พร้อมกันนี้ขอให้ทางราชการนําผลของการบริหารการจับปลาและ                  
การเลี้ยงปลา ขยายไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป (เอกสารเผยแพร่สรุปการดําเนินงานของกรมประมง : 2561) 
 ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร              
มีพระราชดําริให้จัดสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนและอ่างเก็บนํ้าห้วยลานขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงวางแนวทางการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ไว้ด้วย  

 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                           
           เสด็จพระราชดําเนินบริเวณพื้นท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 

  
 พระราชดําริเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                    

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎรบริเวณบ้านป่าตึง และตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมี พลโทไพโรจน์ จันทร์อุไร แม่ทัพภาคที่ 3 นายไพรัตน์ เตชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสด์ิ เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และนาย
ปราโมทย์  ไม้กลัด  ผู้ อํ านวยการสํานักงานกิจกรรมพิ เศษ  กรมชลประทาน  เฝ้ าฯ  รับ เสด็จ                  
เเละถวายรายงาน  ในการน้ีพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                     
ได้พระราชทานพระราชดําริดังนี้ 

 1. เน่ืองจากราษฎรได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
บรมนาถบพิตรว่า ปริมาณนํ้าของอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนมีปริมาณน้ําน้อย เน่ืองจากมีตะกอนทรายลงมา
ในอ่างฯ มาก ในการน้ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาสํารวจและก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ําเล็ก ๆ เพ่ือดักตะกอน
ของลําห้วยผาต้ัง ห้วยเลาและห้วยหลวง โดยเฉพาะตามลําห้วยหลวง ซึ่งมีตะกอนทรายมาก เพ่ือดัก
ตะกอนไม่ให้ลงมาในอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน  เช่นเดียวกับที่ทําที่ห้วยลาน และเมื่อตะกอนเต็มฝายก็ให้
ราษฎรช่วยกันขุดลอก เพ่ือนําตะกอนดังกล่าวซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สารมาใช้ในการเพาะปลูกได้ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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222 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 2. ต่อจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                
ได้เสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และได้ตรวจ
เย่ียมการก่อสร้างฝายกักเก็บตะกอนที่ 6 และได้มีพระราชกระแสเก่ียวกับการก่อสร้าง check dam 
ดังนี้ 
 “check dam” มี 2 อย่าง ชนิดหน่ึงสําหรับให้มีความชุ่มช้ืน รักษาความชุ่มช้ืน อีกอย่าง
สําหรับป้องกันไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่  สําหรับ check dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายลงไป                    
ในอ่างใหญ่ ความจริงจะต้องทําให้ดีและลึก เพราะเมื่อทรายลงมาจะกักเก็บไว้ ถ้าทําต้ืนทรายก็จะข้าม
ลงในอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น check dam สําหรับรักษาความชุ่มช้ืน ไม่จําเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักนํ้าไว้ให้
ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายน้ีจะต้องทําให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น้ําลงมา แล้วไล่ทรายออกไป
และสําหรับ check dam ตัวที่ 6 นี้ มิได้ดักทรายเท่าไร เพราะว่าไม่ได้ทําหน้าที่กักทรายเท่าไร และที่นี้
จะไม่มีทรายเพราะว่าอ่างเก็บนํ้าดอยโตนและอ่างเก็บนํ้าหว้ยป่าไร่ ซึ่งเก็บนํ้าไว้สําหรับกิจกรรมของศูนย์
ประมง และป่าไม้นั้น จะช่วยดักตะกอนไว้แล้ว check dam ตัวที่ 6 นี้จึงทําหน้าที่สําหรับรักษา             
ความชุ่มช้ืนของป่า และป้องกันตะกอนในพื้นท่ีในกรณีที่มีการเกษตรเท่าน้ัน  ส่วน check dam ที่ทํา
หน้าที่ดักตะกอนทราย ได้แก่ check dam ที่ทําเหนืออ่างเก็บนํ้าดอยโตน และห้วยป่าไร่”  
 

และได้พระราชทานพระราชกระแส เกี่ยวกับการปลูกป่า ดังนี้ 
 

  “ สําหรับตะกอนน้ัน ก็นํามาทําเป็นปุ๋ยสําหรับปลูกต้นไม้ได้ โดยให้นําต้นไม้นานาชนิด
มาปลูกบริเวณลําห้วย และพื้นที่รอบ ๆ check dam แต่การปลูกมิใช่ หมายความว่าจะต้องปลูกอย่างที่
เคยทําอย่างที่ปลูกเป็นแถว แต่หมายความว่าให้ปลูกตรงท่ีว่างโดยปลูก และขุดเฉพาะตรงนั้นเป็นรูนิด
เดียว  ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีก็ให้เอาดินท่ีดีหน่อยใส่ในหลุม และเอาต้นไม้ใส่และให้ระวังราก
ด้วย และให้ใช้พันธ์ุไม้นานาชนิดด้านข้างๆ ของลําห้วยอาจจะทําแบบ Check dam และต่อท่อเพ่ือ
กระจายความชุ่มช้ืนและปลูกป่าตามร่องเขา ซึ่งจะทําให้พ้ืนที่มีความชุ่มช้ืนและป่าก็จะดีซึ่งโดยมากป่าไม้
จะปลูกบริเวณบนสันเขา และปลูกทั่วทั้งหมด ซึ่งจะข้ึนเพียง 30% อีก 70% ตาย เสียแรง เสียเงิน 
เสียเวลา ควรปลูกเฉพาะในร่อง และปล่อยให้สองข้างเอานํ้าให้มาถึงตามธรรมชาติจะได้ผล 100%  และ
ก็มีความชุ่มช้ืน ก็สามารถปลูกบนสันเนิน ก็ทําให้ทั่วทั้งพ้ืนที่ได้อาจจะกินเวลานาน 10 ปี แต่งบที่ทํา   
จะตัดลงไปเหลือ 1 ใน 3 คือ ไม่สิ้นเปลืองมาก ” 

 3. สําหรับการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่โครงการพัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ นี้ พระราชทานพระกระแส ดังนี้ 
  “ ตามแผนการท่ีทํา 2 อ่างข้างบน คือ อ่างเก็บนํ้าดอยโตน และอ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ ก็
ได้ผลเร่ิมแรกทํา 2 อ่างนี้ อาจจะคิดว่าทําไม เมื่อมีอ่างห้วยลานแล้วจึงทําแต่อ่างน้ีคุ้มค่า คือดักตะกอน
และด้านบนน้ีก็ได้ทํากิน ทําการเพาะปลูก ป่าไม้และประมง คือเขาได้ใช้และใช้จริง ๆ ไม่ใช่ของเล่นที่ว่า
ได้ใช้ เพราะว่าที่นี่เป็นลุ่มน้ําที่ใหญ่ลุ่มน้ํานี้ชอบใจมาก เพราะว่าเป็นลุ่มน้ําตัวอย่างของการพัฒนาป่าไม้ 
และการประมง และการเกษตรเป็นศูนย์ที่พัฒนาได้คุ้มค่า คือเป็นตัวอย่างสําหรับลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ เป็น
ตัวอย่างสําหรับนักวิชาการได้มาศึกษาได้ ” 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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223 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  และเน่ืองจากปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานที่ห้วยลาน ได้ดําเนินการเกือบสมบูรณ์แล้ว จึง
ได้มีพระราชดําริให้พิจารณากําหนดแผนงานท่ีเหมาะสม เพ่ือที่จะใช้บริการพ้ืนฐานดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์รวมท้ังราษฎรได้รับผลประโยชน์ด้วย ซึ่งจะต้องแบ่งพ้ืนท่ีดําเนินการให้ชัดเจน สรุปได้เป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่ที่เหนืออ่างเก็บน้ําห้วยลานท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษ์สภาพไว้เป็นป่าก็ให้
อนุรักษ์สภาพป่าไว้โดยการปลูกต้นไม้แซมในพ้ืนที่ ที่มิใช่ปลูกแบบเป็นแถวเป็นแนว  โดยใช้ชนิดของ  
ป่าไม้พ้ืนเดิมเป็นหลัก และก่อสร้าง check dam เพ่ือดักตะกอนและรักษาความชุ่มช้ืนของป่าไม้และ
กระจายนํ้าแบบเหมืองไส้ไก่ 

3.2 พ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยให้พิจารณาทําการส่งเสริมการปลูกในเชิงอนุรักษ์ จัดหา
น้ําให้ในลักษณะของการก่อสร้างฝาย เพ่ือดักตะกอนและเก็บกักนํ้าไว้ใช้ให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกพืช เช่น                 
ไม้ยืนต้น ไม้ไผ่ โดยมิต้องมีการปรับปรุงบุกเบิกพ้ืนที่ในลักษณะของขั้นบันได ซึ่งได้พระราชทาน                   
พระราชดํารัสเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบขั้นบันได ดังนี้  

“เน่ืองจากจะทําให้หน้าดินเสีย เพราะว่าขั้นบันไดเป็นเร่ืองใหญ่ หากทําผิดพลาดไป 
ฝนลงมาดินจะทลายลงลําห้วยเม่ือจะดึงขึ้นมา ต้องตักขึ้นมาต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเราค่อยๆทํา ดินจะ
ไม่ทลายลง โดยให้ใช้วัสดุในพ้ืนที่ เช่น เอาก้อนหินมาวางเป็นแนวยาว ๆ หรือทําแนวง่าย ๆ และปลูกพืช
คลุมดิน เพ่ือชะลอการชะล้างพังทลายของดิน และตะกอนท่ีมารวมกันก็เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูก
อีกด้วย” เมื่อมีแนวต้นไม้แล้วให้นําก้อนหินที่รวบรวมจากในบริเวณพ้ืนที่วางตามโคนต้นไม้ และระหว่าง
ต้นไม้ ดินที่ทลายลงมาจะมาติดที่โคนต้นไม้ และแนวหินดังกล่าวทําให้เป็นคันดินธรรมชาติขึ้น สามารถ
ปลูกต้นไม้ได้อย่างดี 
  และมีพระราชดําริเพ่ิมเติมให้จัดทําป่าผสมผสาน ซึ่งอาจจะไม่สวยแต่เป็นธรรมชาติ 
อย่างเช่น ไม้ไผ่ ให้ปลูกในที่ที่เหมาะสม เช่นในป่า และสําหรับน้ําท่ีลงมา ควรทําให้ชุ่มช้ืนมากขึ้น                    
โดยแพร่กระจายในลักษณะเหมืองไส้ไก่เล็ก ๆ และปลูกป่า ซึ่งป่าไม้โดยทั่วไปก่อนจะปลูกป่า จะตัดก่อน
แล้วจึงปลูกซึ่งเสียมาก เพราะว่าตะกอนลงมา ที่ทําท่ีห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น                    
ทําเป็นตัวอย่าง แต่ที่นี้เป็นที่ป่าและพ้ืนที่ลาดเทน้อยกว่า  การดําเนินงานลักษณะที่ห้วยลานน้ี จะเป็น
ตัวอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ 
  3.3  พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทํากิน การเพาะปลูกให้ส่งเสริมการปลูกพืช ทั้งพืชไร่และ
พืชสวนในลักษณะท่ีถูกต้องไม่ทําลายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่นี้ซึ่งเรามีน้ํา ให้ปลูกถั่ว ข้าวโพด และไม่ทําลาย
ดิน  “ไม่ต้องใช้ชาวบ้านมาทํานอกจากจะมีพ้ืนที่พิเศษ แต่ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนี้ทําและตัวเองก็เป็น
เกษตรกรด้วย และทีหลังถ้ามีพ้ืนที่เหมาะสมก็พิจารณา เอาจากชาวบ้านหมู่บ้านบริเวณน้ี โดยบอกว่า
ส่วนนี้ให้ทํากินได้ โดยการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ตกแก่ชาวบ้าน การเข้ามาของราษฎร
ในพ้ืนที่เป็นลักษณะของงานอดิเรก เพราะว่าเขาได้สละพ้ืนที่ ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลานแล้ว และ
เขาก็ได้ประโยชน์จากน้ําจากอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน และเขามีน้ําบริโภคและการเกษตร และในพ้ืนที่ให้เขา
มาทําโดยถูกหลักวิชาการ โดยอาจจะทําเป็นลักษณะของกลุ่มหรือแปลงรวม โดยร่วมมือกันระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ อาจจะทําเป็นแปลงหญ้า อันนี้เป็นนโยบายเราทําในน้ีให้เห็นประโยชน์จริง ๆ แล้วทั้ง
นักวิชาการ และประชาชนมาดูเห็นว่าเขาทําอย่างนี้เป็นประโยชน์สําหรับส่วนรวมในท้องที่ ” 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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224 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 4. เห็นควรแนะนําหรืออบรมให้ราษฎรได้มีความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชีง่าย ๆ ของ
ตนเองในชีวิตประจําวัน อันได้แก่ รายรับ รายจ่าย ในเรื่องของการลงทุนการเกษตร การเพาะปลูกพืช                     
แต่ละชนิด เพ่ือให้ราษฎรได้รู้จักการจดบันทึกและมีการจัดทําระบบบัญชีง่าย ๆ ของแต่ละราย (สํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ : 2561) 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงวางแนวทาง 
ระบบและกลไกด้วยความยั่งยืนให้กับพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ทรงพระราชวินิจฉัยอย่างเข้าใจใน           
ภูมิสังคมของพื้นที่ตําบลออนใต้ และเข้าถึงพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอ จากการให้ความสําคัญกับเสด็จพระราช
ดําเนินมายังพ้ืนที่ตําบลออนใต้ พระราชทานตรวจเย่ียม ติดตาม และทรงพัฒนาด้วยครบองค์รวมของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
           เสด็จพระราชดําเนินบริเวณพื้นท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 
 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                   

ป่าแม่ออน (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2508) หมู่ที่ 8 บ้านปง ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560                    
การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานท่ีมีความสําคัญและมีประโยชน์
อย่างมากสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกได้อย่าง
สมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงนํ้าฝนและนํ้าจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติเป็นหลัก ทําให้พืชได้รับน้ําไม่สม่ําเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปร
เน่ืองจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร  

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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225 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 “บ้านปงห้วยลาน” มีพ้ืนที่เป็นป่าเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ได้มีราษฎรจากบ้าน
เหล่า แม่ผาแหน หมู่ 6 ซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่หมู่บ้านปงประมาณ 1,500 เมตร มาทําสวน ทําไร่ แผ้วถาง
ป่าและได้พบปง (คือโคลนเหลวมีพ้ืนที่ประมาณ 2 งาน) อยู่ทางทิศตะวันออก มีน้ําไหลตลอดปี จึงเป็น
ที่มาของคําว่า “ปง” พอมาถึง พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เสด็จฯ ทรงสํารวจพ้ืนที่จะสร้างอ่างเก็บนํ้า มีพระราชดํารัสสร้างอ่างเก็บนํ้าและพระราชทานนาม
ว่า “ห้วยลาน” คําว่าลาน คือ ต้นไม้ชนิดหน่ึงที่เหมือนกับต้นตาล ออกลูกครั้งเดียว แล้วก็จะตาย      
ต้นลานที่มีอยู่ต้นนํ้าครั้งสมัยโบราณจึงได้ช่ือว่า ลํานํ้าห้วยลาน จึงทําให้ช่ือของหมู่บ้านมีคําว่าที่เรียก 
และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปที่ไม่เป็นทางการคือบ้านปงห้วยลาน ส่วนช่ือที่เป็นทางการจะเรียกว่า   
“บ้านปง” มาจนถึงปัจจุบัน  

 
ระบบการดําเนินงานของโครงการ  
 
 ด้วยพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดําเนินบริเวณพ้ืนท่ีบ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการ
อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2530  
ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ดําเนินการพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน บริเวณ
บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งนํ้าให้พ้ืนท่ีในเขตตําบลออนใต้                
ให้แล้วเสร็จ สามารถเก็บกักน้ําได้ทันในฤดูฝน และก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บ
น้ําดอยโตน และอ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ เพ่ือส่งน้ําให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมง 

 2. ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการจัดต้ังสถานีเพาะชํากล้าไม้ และดําเนินการปลูกป่า
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต้นนํ้าห้วยลาน ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองปลูกอ้อย                   
เพ่ือพัฒนาให้เกิดความชุ่มช่ืนบริเวณอ่างเก็บนํ้า เหมือนกับที่ได้ดําเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา                    
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3. ให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการจัดต้ังสถานีประมงขนาดเล็กและแพร่พันธ์ุปลา                     
ในอ่างเก็บน้ําห้วยลาน เพ่ือเป็นการขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้โดยพิจารณา
จัดต้ังกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลา และเลี้ยงปลาเป็นอาชีพด้วย 

 4. การดําเนินงานทั้งทางด้านป่าไม้และด้านประมง ขอให้นําผลการทดลองของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาดําเนินการเพ่ือที่จะขยายผลการทดลอง                     
ที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                     
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยลาน                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมีพระราชดําริ สรุปได้ดังนี้ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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226 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 งานด้านป่าไม้ มีความจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยให้นํา                    
แนวทางการดําเนินงานมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพราะถือ
เสมือนว่าที่ห้วยลานเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โดยการทําฝายหินทิ้งขนาดเล็ก หรือ check dam บริเวณร่องน้ําสาขาของห้วยลาน เพ่ือกักเก็บนํ้าและ
ชะลอความชุ่มช้ืน การฟื้นฟูสภาพป่าในพ้ืนที่สูงตามสันดอย อาจใช้วิธีต้ังป๊ัมนํ้าแบบ turbine ที่อ่างเก็บ
น้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่และดอยโตน เพ่ือส่งนํ้าข้ึนที่สูง แล้วปล่อยนํ้าไหลลงมาจากแนวสันเขา เพ่ือสร้าง
ความชุ่มช้ืนแก่ป่าไม้ พันธ์ุไม้ที่ปลูกให้ใช้พันธ์ุไม้ด้ังเดิมที่ไม่ผลัดใบเป็นหลัก บริเวณสองข้างทาง         
ให้พิจารณาปลูกพันธ์ุไม้ยึดพ้ืนดินหรือจะใช้หญ้าก็ได้ เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินลงไปในอ่างเก็บนํ้า 

 งานด้านประมง การจัดต้ังหน่วยผลิตพันธ์ุปลา นับว่าเหมาะสม ซึ่งใช้น้ําจากต้นนํ้า
โดยตรง เป็นสถานที่อบรมการเลี้ยงปลา และเพาะขยายพันธ์ุปลาแก่ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณน้ี                     
และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ .ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                    
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วย
ลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายกักเก็บตะกอนตัวท่ี 6 ได้มีพระราชดําริ
สรุปได้ดังนี้ 

1. check dam มี 2 ชนิด แบบที่หน่ึง สําหรับเก็บความชุ่มช้ืน แบบท่ีสอง สําหรับกักเก็บ
ตะกอน ป้องกันไม่ให้ทรายลงอ่างใหญ่ สําหรับตะกอนน้ัน นําไปทําปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้ ให้ปลูกตรงท่ีว่าง 
ไม่ใช่เป็นแถวเป็นแนว ปลูกป่าในร่อง ทํา check dam และต่อท่อเพ่ือกระจายความชุ่มช้ืน  

2. พ้ืนที่เหนืออ่างเก็บนํ้าห้วยลาน เหมาะสมกับการอนุรักษ์สภาพไว้เป็นป่า โดยการปลูก
แซมในพ้ืนที่ ชนิดป่าไม้ด้ังเดิมเป็นหลัก ก่อสร้าง check dam เพ่ือดักตะกอนและรักษาความชุ่มช้ืนของ
ป่าไม้และกระจายน้ําแบบเหมืองไส้ไก่ 

3. พ้ืนที่มีความลาดชัน ให้พิจารณาส่งเสริมการปลูกเชิงอนุรักษ์ จัดหานํ้าในลักษณะการ
ก่อสร้างฝาย เพื่อดักตะกอนและเก็บกักน้ําไว้เพ่ือเพาะปลูกพืช เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ไผ่ ปลูกพ้ืนที่แบบ                     
นาขั้นบันได การจัดทําป่าผสมผสาน 

4. พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทํากิน การเพาะปลูกให้ส่งเสริมปลูกพืช ทั้งพืชไร่ พืชสวนใน
ลักษณะที่ถูกต้องไม่ทําลายป่า ปลูกพืช ไม่ทําลายดิน 

5. เห็นควรแนะนําหรืออบรมให้ราษฎรได้มีความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชีง่าย ๆ ของ
ตนเองในชีวิตประจําวัน อันได้แก่ รายรับ รายจ่าย ในเรื่องของการลงทุนการเกษตร (สํานักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช : 2561) 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานภายใต้คณะทํางาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคําสั่ง
แต่งต้ัง ณ  วันที่ 24 สิงหาคม พ .ศ . 2535 โดยกําหนดให้ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม่                     
ทําหน้าที่เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เป็นรองประธานคณะทํางาน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้แทนกรม
ปศุสัตว์ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสํานักงาน 
กปร. นายอําเภอสันกําแพง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทํางาน และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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และพัฒนาสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีอํานาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณในการดําเนินงาน
พัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 2. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการในแต่ละสาขา ประจําปีงบประมาณ  
 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ และติดตามผล ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
 โดยระบบการดําเนินงานดังกล่าว มี เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม่  เป็น
ผู้อํานวยการโครงการฯ มีหน้าที่ ควบคุม กํากับดูแล ประสานงานการดําเนินงาน ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี แต่งต้ังบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด     
อันเก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานก่อนที่จะมีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการฯ                     
มาต้ังแต่ พ.ศ. 2530 และมีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งระบบการดําเนินงาน
แต่ละหน่วยงานได้รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและดําเนินการบูรณาการภารกิจ                    
ในพ้ืนที่ร่วมกัน จนถึงปี พ.ศ. 2545 ที่มีการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้มีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ทําให้ภารกิจของกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ด้านโครงการพัฒนา
แหล่งนํ้า ถูกถ่ายโอนให้กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและ
บํารุงรักษา  

 จากการดําเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                    
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ 2530 – 2561 ได้
ดังนี้ (เอกสารวิเคราะห์โครงการ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ                    
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่” กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร) 
 

ปี แผนงาน หน่วยงาน หมายเหต ุ
2530 ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานฯ  เร่งรัดพัฒนาชนบท  
2531 งานระบบส่งน้ํา เร่งรัดพัฒนาชนบท  
 งานป่าไม้ กรมป่าไม้  
 งานประมง กรมประมง  
2532 งานป่าไม้ กรมป่าไม้  
 ก่อสร้างฝายเก็บกักนํ้า  เร่งรัดพัฒนาชนบท  
2533 งานป่าไม้ กรมป่าไม้  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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228 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ปี แผนงาน หน่วยงาน หมายเหต ุ
 ก่อสร้างฝายเก็บกักนํ้า เร่งรัดพัฒนาชนบท  
 พัฒนาการประมง กรมประมง  
 ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน   
2553 ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ํา และงานขยายผล กรมชลประทาน   
2558 ระบบส่งน้ํา ชนิดท่อ HDPE กรมทรัพยากรน้ํา   
 ระบบส่งน้ํา คลองเปิด กรมทรัพยากรน้ํา  
 งานขุดปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา (ตะกอนดินทรายบริเวณ

หน้าอ่าง) 
กรมทรัพยากรน้ํา  

2559 งานประมง กรมประมง  
2560 งานบริหารจัดการโครงการ และงานขยายผล กรมชลประทาน  
 งานประมง กรมประมง   
 งานพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้  
2561 ก่อสร้างท่อส่งน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา   
 
กลไกการดําเนินงานของโครงการ 
 ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ผ่านมา                   
ได้มีการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติงาน ดังนี้  
 
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                   
บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอ                    
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรจากตําบลออนใต้เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายแผนผังเพ่ือขอ
พระราชทานสร้างอ่างเก็บนํ้าในบริเวณลํานํ้าแม่ผาแหน เพ่ือส่งน้ําให้ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบล                   
ออนใต้ ให้สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ 

 โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน 
ตามที่สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกราบบังคมทูลเสนอผลการสํารวจ เพ่ือส่งน้ําให้แก่พ้ืนท่ีการเกษตร
บ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง หลังจากมีพระราชดําริ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 
ให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานก่อนเป็นอันดับแรก ให้เก็บกักน้ํา
ไว้ได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งไปเล้ียงพ้ืนที่เกษตรของหมู่บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 บ้านป่าแงะ
หมู่ที่ 4 บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 บ้านปงหมู่ที่ 8 และบ้านป่าห้าหมู่ที่ 9 ในพ้ืนที่ตําบล
ออนใต้ และอีกบางส่วนของตําบลแช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้เป็นพ้ืนที่กันดาร แห้งแล้ง และเป็นพ้ืนที่ที่
โครงการชลประทานแม่กวง ไม่สามารถส่งน้ํามาถึงพ้ืนที่ของชาวบ้าน ให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช .) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บ นํ้าห้วยลาน  บริเวณบ้านปง หมู่ที่  8 ตําบลออนใต้ อําเภอ                   
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งนํ้าให้พ้ืนที่ในเขตตําบลออนใต้ ให้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ําได้ทัน

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ในฤดูฝน และก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บนํ้าดอยโตน และอ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ 
เพ่ือส่งน้ําให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมง 

 
กรมทรัพยากรน้ํา   

 การปฏิรูประบบราชการปี พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน และมียุบเลิกภารกิจของหน่วยงานสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ภารกิจจึงได้ถูกถ่ายโอนมา                
ให้กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแล และบํารุงรักษา โดย
ได้ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ํา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา สนับสนุนโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ คือ อ่างเก็บนํ้าห้วยลานพร้อมระบบส่งน้ํา 
อ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ และอ่างเก็บนํ้าดอยโตน 

 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการอํานวยการ กํากับดูแล และส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้า                   
จากอ่างเก็บนํ้าห้วยลานพร้อมระบบส่งน้ํา สร้างเครือข่ายองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ํา และพิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้ าใน พ้ืนที่ โครงการฯ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
โดยในปีงบประมาณ  2561 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 ได้อนุมัติงบประมาณ  เพ่ือปรับปรุง                     
ระบบส่งน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้ํา ความยาวท่อส่งน้ํา 3,914 เมตร งบประมาณ 14.99 
ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบส่งนํ้า ความ
ยาวท่อส่งน้ํา 9,935 เมตร งบประมาณ 23.90 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ได้รับมีหมู่บ้านได้รับประโยชน์
ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 1,350  ครัวเรือน พ้ืนที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 อ่างเก็บน้ําห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บ้านปง  หมู่ที่ 8  
              ตําบลออนใต้  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่  
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 
   จากแนวพระราชดําริในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานท่ีสําคัญประการ
หน่ึงคือการนําองค์ความรู้ต่าง ๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใน
ฐานะศูนย์หลักของการพัฒนาองค์รวม มาขยายผลดําเนินการในพ้ืนที่โครงการห้วยลานในฐานะ                   
ศูนย์สาขา โดยเน้นหนักในการดําเนินการด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้และการประมงเป็นสําคัญ  

“...เป้าหมายหลักของโครงการฯ แห่งน้ีคือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ําห้วยฮ่องไคร้ 
ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น การผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าในระดับบนลงไป
ตามแนวร่องน้ําต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ความชุ่มช้ืนค่อย ๆ แผ่ขยายตัวออกไป สําหรับนํ้าส่วนที่เหลือก็จะไหล
ลงอ่างเก็บนํ้าในระดับตํ่าลงไป เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไป ในการนี้ ควรเร่ิม
ปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องนํ้า ซึ่งมีความชุ่มช้ืนมากกว่าบริเวณสันเขา จึงจะทําให้เห็นผลโดยเร็ว 
นอกจากน้ัน ยังเป็นการประหยัดกล้าไม้และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย เมื่อร่องนํ้าดังกล่าวมีความชุ่มช้ืน
เพ่ิมขึ้น ลําดับต่อไปก็ควรสร้างฝายต้นน้ําเป็นระยะ ๆ เพ่ือค่อย ๆ เก็บกักนํ้าไว้ แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้ํา
ออกท้ังสองฝั่งร่องน้ํา อันจะเป็นการช่วยแผ่ขยายแนวความชุ่มช้ืนออกไปตลอดแนวร่องน้ํา สําหรับด้าน
การประมง ก็ควรจะเร่ิมควบคุมบริหารการรักษาพันธ์ุปลา และจับปลาให้เป็นระเบียบ โดยให้ราษฎร
ส่วนรวมได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องการกสิกรรม เกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เช่น เร่ืองการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและการเลี้ยงโคนม ก็น่าจะพิจารณาจัดต้ังกลุ่มโดยอาจค่อย ๆ ขยายกิจการเป็น
ลักษณะสหกรณ์หรือสหพันธ์ ทั้งน้ีจะต้องศึกษาเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย เพระเมื่อประสบ
ภาวะผลผลิตไม่ว่าประเภทใดล้นตลาด จะได้สามารถแปรสภาพให้สามารถถนอมรักษาไว้ได้นาน โดย
สามารถทยอยส่งไปจําหน่ายภายหลังได้…” 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
มุ่งหวังให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นต้นแบบของความสําเร็จให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มี
ความรู้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. เป็นสถานที่สําหรับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทําหน้าที่เสมือน “ต้นแบบ” ของ
ความสําเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลสําเร็จให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติและประชาชนในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
วิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับผลสําเร็จแล้ว  ศูนย์ศึกษาฯ จะเป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการและการปฏิบัติ เพ่ือ
นําความรู้สู่ราษฎร รวมท้ังเป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่
พัฒนาส่งเสริม  และราษฎร 

3. การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่ง จะเป็นแบบจําลองและ
ตัวอย่างของการพัฒนาในพื้นที่ลักษณะหน่ึง ๆ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  โดยพยายามใช้
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ความรู้ให้มากสาขาที่สุด  แต่ละสาขาจะเป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืน ๆ เป็นการ
ผสมผสานกันทั้งด้านความรู้ การดําเนินงาน และการบริการอย่างเป็นระบบ 

4. การประสานงานระหว่างส่วนราชการ เป็นการประสานงาน ประสานแผน และการจัดการ
ระหว่างกรมกองและส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นศูนย์รวมของการศึกษาทดลอง 
และสาธิตที่ได้รับผลสําเร็จทั้งด้านการเกษตร แหล่งนํ้า ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม 
ศิลปาชีพในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว อันนําไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างสมบูรณ์สูงสุด แต่ละศูนย์ศึกษาฯ จะเป็น
สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน โดยทําการศึกษา วิจัย 
และหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แห่งน้ันให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถ
ทําการเกษตรได้ 

เมื่อผลการศึกษาวิจัยได้รับผลสําเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะทําการขยายผลไปยัง
หมู่บ้านที่ต้ังอยู่รอบ ๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่เรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์” เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
อันดับแรก โดยการส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเพาะปลูก การขยายพันธ์ุพืช การเลี้ยงสัตว์           
การประมง ฯลฯ  โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรมจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คําแนะนําแก่เกษตรกร
ในหมู่บ้าน หรือเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ ได้เอง  เมื่อส่งเสริมให้กับ
หมู่บ้านรอบศูนย์ จนได้รับผลข้ันหน่ึงแล้วจะขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป นอกจากน้ีศูนย์
ศึกษาฯ ยังได้ขยายผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้วไปสู่พ้ืนที่แห่งอ่ืนในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” 
เพ่ือทําการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพ้ืนที่นั้น โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังศูนย์สาขา
เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คือ เพ่ือทําการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามสภาพ
พ้ืนที่นั้นๆ แล้วนําผลการศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
กรมป่าไม้ (ก่อนต้ังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) 
 
 กรมป่าไม้ได้ดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ โดยนําผลการศึกษาการ
พัฒนาด้านป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาดําเนินการเป็น
แบบอย่าง เพ่ือรักษาระบบนิเวศและฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณลุ่มน้ําห้วยลานให้มีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์                 
เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน เพ่ือเป็นการเผยแพร่การพัฒนาด้านป่าไม้ตาม
แนวพระราชดําริไปสู่บุคคลโดยท่ัวไป จากเดิมสภาพป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมมีการทํากินของราษฎรใน
พ้ืนที่ มีสภาพแห้งแล้ง ราษฎรได้ถวายคืนพ้ืนที่เพ่ือสร้างอ่างแก่กรมป่าไม้ จํานวน 70 ราย เน้ือที่
ประมาณ 800 ไร่ ได้มีการฟ้ืนฟูปลูกป่าจนถึงปัจจุบัน ปลูกป่าท่ัวไป 650 ไร่ปลูกป่าหวาย 600 ไร่           
มีการสร้างฝายดักตะกอน 7 แห่ง มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ําอีกเป็นจํานวนมาก สภาพป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพดินมีความชุ่มช้ืน การไหลของน้ําสม่ําเสมอ มีระบบนิเวศ

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ป่าไม้ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ป่าสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ป่ากับคนสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างย่ังยืน ราษฎรได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูล การเก็บหาอาหารจากป่า เช่น เห็ดชนิด
ต่าง ๆ หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง ฯลฯ การเก็บหวาย เพ่ือประกอบอาชีพจักสาน จากเดิมพ้ืนดินมี
ความแห้งแล้ง การทํานาของราษฎรได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่  บางปีก็ได้ทํา  บางปีก็ไม่ได้
ทําเน่ืองจากขาดนํ้า อ่างเก็บนํ้าห้วยลานสามารถส่งนํ้าเพ่ือการเกษตรให้ราษฎรในพ้ืนที่ 3,000 ไร่ 
ปัจจุบันผลผลิตจากการทํานาของเกษตรกรได้ผลผลิตประมาณ 800 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ และ
สามารถทํานาได้ถึง 2 ครั้งต่อปี นอกจากน้ียังได้ใช้น้ําในการทําสวน ทําไร่ อุปโภค บริโภค รวมทั้งการ
ปลูกพืชผักสวนครัวอีกด้วย 

 และจากผลการวิจัย หัวข้อเร่ือง “มูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่าการเก็บ
หาของปา่ของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่ได้นํามาใช้ประโยชน์ มีการประเมินมูลค่าผลผลิตที่ได้เป็นมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ของป่า                  
ในเขตพ้ืนที่ พบว่า ปริมาณทรัพยากรป่าไม้รวมถึงของป่าที่ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ เก็บหาในรอบปี                   
มีมูลค่าของป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่เก็บหาทั้งหมดประมาณ 1,003,374 บาทต่อปี ทั้งนี้โดยพบ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ห้วยลานท่ีให้ผลผลิตและรายได้สูง ได้แก่ หน่อไม้ป่า เห็ดป่า หญ้า ฟืน 
ปลา ตัวต่อ ไข่มดแดง และกุ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพป่าและแหล่งน้ําของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
นั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะผลผลิตจากป่าที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บหามานั้น      
จะนําไปบริโภคก่อนในครัวเรือน หากเหลือถึงจะขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ทําให้ของป่า 
มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง (จารุวรรณ บุญมาคํา, ลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง :2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5  สภาพท่ีทํากินพื้นที่ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
  
 เดิมงานด้านป่าไม้ทั้งหมดอันได้แก่ งานปลูกบํารุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยาน

แห่งชาติ งานทางด้านสัตว์ป่า งานต้นนํ้า และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า เป็นต้น ล้วนอยู่กับ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
ทั้งสิ้น แต่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 วุฒิสภาได้มีมติด้วยคะแนน 127 ต่อ 23 ให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่า
เศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกัน โดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับ
กรมป่าไม้ ส่วนงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองให้ไปต้ังเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และให้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบตาม
ผลการประชุมของวุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งจะต่างไปจากมติเดิมของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาใน
วาระที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซึ่งความเห็นดังกล่าวแต่เดิมไม่มีการแยกกรมป่าไม้เป็น 2 กรม 
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ให้จัดต้ังกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดําเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการควบคุม 
ป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม 
กระตุ้น และปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเป็น
แหล่งต้นนํ้าลําธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติของประชาชน ดังวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชที่ ว่า "ผืนป่า
หลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน" มีภารกิจเพ่ือพัฒนากลุ่มลุ่มน้ําห้วยลานให้มีระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสภาพป่าที่ดี และในลําห้วยมีน้ําไหลในปริมาณท่ีเพียงพอ น้ํามีคุณภาพท่ี
ดี ไหลตลอดปี ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไป
ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือรักษาระบบนิเวศและฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณลุ่มนํ้าห้วยลานให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
เพ่ือนําผลการศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริมาดําเนินการเป็นแบบอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่การพัฒนาด้านป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ ไปสู่บุคคลโดยทั่วไป โดยได้ปฏิบัติภารกิจใน
ส่วนที่รับผิดชอบ โดยการปลูกป่าทั่วไป 650 ไร่ ปลูกหวาย 600 ไร่    

 การฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้า เป็นการนําผลสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาขยายผลในพ้ืนท่ีห้วยลาน และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีต้นนํ้าลําธารให้มี
ความชุ่มช้ืนอุดมสมบูรณ์ โดยการก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร ฝายท้องถ่ินเบ้ืองต้น จํานวน 200 แห่ง          
การดําเนินงานขยายผลพื้นที่หมู่บ้านศูนย์สาขาโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ 11 หมู่บ้าน โดยโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร ประกอบด้วย การจัดหานํ้าสนับสนุนอาชีพการเกษตร                
ทําการสร้างบ่อพักน้ํา 1 แห่ง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ด้านทดสอบการปลูกพืช จัดอบรม                  
ฝึกอาชีพด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและปลูกผักปลอดสารพิษ ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมฝึกอาชีพด้าน                   
การเพาะเล้ียงไก่พ้ืนเมือง สุกร เป็ดเทศ แพะนม และการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธ์ุกบ อบรม                    
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การฝึกอาชีพด้านการปศุสัตว์ อบรมด้านการทดสอบพืช การสร้างบ่อพักนํ้า 1 แห่ง ขนาดบรรจุ 100 
ลูกบาศก์เมตร  
 
กรมประมง  
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริ
ทางด้านการประมง โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 มีพระราชดําริ ความว่า “ขอให้กรมประมง
พิจารณาดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน เพ่ือเป็นการขยายพันธ์ุปลา และแจกจ่ายให้
ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณน้ี โดยพิจารณาจัดต้ังในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการ
จับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ และพิจารณาจัดต้ังสถานีประมงขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการเพาะพันธ์ุปลา
และเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงให้แก่ราษฎรต่อไป”  
 ใน วันที่  5 มีนาคม  พ .ศ . 2530 มีพระราชกระแสรับสั่ งถึ งอ่างเก็บน้ํ าห้ วยลาน                    
ซึ่งทรงมีพระราชดําริไว้แล้วเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 ความว่า “โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน มี
ความเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะดําเนินการทั้งในด้านการจัดหาน้ําให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และในการจัดต้ังสถานี
ป่าไม้ และสถานีประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่นี้ และขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้หารือและกําหนด
แผนงานให้สอดคล้องเก้ือกูลกันต่อไป ในเรื่องของป่าไม้และประมงนั้น ขอให้นําผลของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดําเนินการ เพราะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีการดําเนินการในเรื่อง
ของป่าไม้และการประมง และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลของการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็น
ประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป”  
 วันที่  22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532  มีพระราชดํารัส ความว่า “การจัดต้ังหน่วยผลิตพันธ์ุ
ปลาขึ้น ณ ที่นี้ นับว่าเหมาะสม ซึ่งได้ใช้น้ําจากต้นน้ําโดยตรงในการดําเนินงาน และจะเป็นสถานที่อบรม
การเลี้ยงปลาแก่ราษฎรในหมู่ บ้านบริเวณน้ี ทั้งในรูปการจัดต้ังกลุ่มผู้ เลี้ยงปลาและการบริหาร                    
การจับปลาที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยผลิตพันธ์ุปลาให้การสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว โดยท่ีราษฎรไม่ต้อง
ดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุปลาเอง เน่ืองจากพ้ืนที่แห่งนี้อาจมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการเพาะ
ขยายพันธ์ุปลาของราษฎรเอง พร้อมกันนี้ขอให้ทางราชการนําผลของการบริหารการจับปลาและ                
การเลี้ยงปลา ขยายไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป”  
   ในการน้ีกรมประมงได้ดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ โดยจัดการ
บริหารการประมงแหล่งนํ้าต่าง ๆ เพ่ือให้ราษฎรในบริเวณน้ันได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างเต็มที่ 
และถูกหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายให้ราษฎรเล้ียงและ
ปล่อยลงในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้กับราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น อบรมให้ราษฎรรู้จักเทคนิคการเลี้ยงปลาตลอดจนการบริหารการประมงในแหล่งน้ํา ขยายผล
การดําเนินงานที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 นอกจากน้ี กรมประมงยังได้ดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน และ
ขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่ และได้จัดต้ังกลุ่มในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาข้ึน เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ พร้อมทั้งได้มีการบริหารการประมงในอ่างเก็บน้ํา  
ห้วยลาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากแหล่งน้ําและถูกหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า จัดให้มีการ
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายราษฎรไปเพาะเลี้ยง และปล่อยในอ่างเก็บนํ้า ตลอดจนถึงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งนํ้าธรรมชาติ  โดย
การคัดเลือกพันธ์ุสัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์นํ้าไว้
บริโภคในครัวเรือนจัดการและบริหารแหล่งน้ําต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด แนะนําให้เกษตรกร
ในหมู่บ้านรู้จักการบริหารการประมงอย่างถูกวิธี ส่งเสริมแนะนําให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการที่รับนํ้า
รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาท่ีถูกหลักทางวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียน
ไว้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน 
รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 การปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ําห้วยลาน    
ที่มา : กรมประมง (2561) 
 
 ตลอดเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนําพระราชดําริมาดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง ยังผลให้อ่างเก็บน้ําห้วยลานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ุสัตว์น้ําจืด จนกลายเป็นแหล่งจับสัตว์น้ํา  
ที่ใหญ่แห่งหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของนักนิยมตกปลา
จากทั่วประเทศที่นิยมเดินทางไปจัดกิจกรรมตกปลากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้เน่ืองจากความ
สมบูรณ์ของแหล่งน้ําที่เอ้ือต่อการขยายพันธ์ุและเจริญเติบโตของสัตว์น้ํานานาชนิดนั่นเอง และล่าสุด  
ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอ่างเก็บนํ้าห้วยลานมีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเน่ือง 
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการเพ่ิมขึ้นของพันธ์ุสัตว์น้ํา เพ่ือรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ของราษฎร
ทั้งในพ้ืนที่และต่างถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือให้อ่างเก็บน้ําห้วยลานมีความพร้อมอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาในการ    
ทําหน้าที่เก็บกักน้ําเพ่ือการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพ้ืนท่ี และการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ําในแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนต่อไป 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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กรมชลประทาน 
 
 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้เพียงพอ จัดการนํ้า
ให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และย่ังยืน เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้การ
และบริหารจัดการนํ้า ทุกระดับอย่างบูรณาการ ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ํา 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
  
 ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห์ วิจัยดินและที่ดิน ทําสํามะโนท่ีดิน ติดตามสถานการณ์
สภาพการใช้ที่ดิน เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ให้บริการด้าน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คําแนะนําเก่ียวกับดิน น้ํา พืช ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
ถ่ ายทอดผลการศึ กษา  ค้นค ว้า  วิจั ย  และให้บ ริการด้านการพัฒนาที่ ดินแ ก่ส่ วนราชการ                     
ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร 
 
กรมปศุสัตว์ 
  
 ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย                    
โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้   
ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ ตลอดจนผลิตและจัดหาน้ําเช้ือเพ่ือใช้ในการผสมเทียม ดําเนินการด้าน
ปรับปรุงและขยายพันธ์ุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบําบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการแปรรูปเน้ือสัตว์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ควบคุม
คุณภาพเน้ือสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
   เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน                     
การพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบ
และกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหาร
จัดการเงินทุนของชุมชน สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ใน
งานพัฒนาชุมชน และการจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน และ เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะ    
ในการทํางาน รวมท้ังให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดการส่งเสริม
การทําการเกษตรให้แก่เกษตรกรของประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นหน่วยงานหลักในการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตผล 
สินค้าและบริการทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพจัดการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ สามารถดําเนินการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน เสริมสร้างให้
ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขัน
ในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความต้องการของเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง และบรรเทาภัยธรรมชาติ ฟ้ืนฟูหลัง
เกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร ทุกระดับอย่างบูรณาการ 
 
อําเภอสันกําแพง 
 
 มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล เชิงนโยบายให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผน และให้
งบประมาณลงพ้ืนที่ โดยมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ขยายผล และสืบสานโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 
สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง 
 
 เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตผล สินค้าและบริการทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ จัดการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ สามารถดําเนินการแข่งขันได้
อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มี
ขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรอย่าง
พอเพียง และบรรเทาภัยธรรมชาติ ฟ้ืนฟูหลังเกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร ทุกระดับ
อย่างบูรณาการ โดยโครงการที่ดําเนินการเน้นเน่ืองอาหารปลอดภัย  บูรณาการความรู้การเกษตร 
พืชผักและลําไย ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 นอกจากหน่วยงานข้างต้นซึ่ งเป็นหน่วยงานตามคําสั่งคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ 1/2535 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2535 ที่ให้มีหน้าที่                    
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กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ในการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริให้ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้ังไว้แล้วนั้น  ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้เข้ามาร่วมการ
ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบด้วย เทศบาลตําบลออนใต้ และ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาร่วมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้พัฒนาก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
 
เทศบาลตําบลออนใต้ 
  

 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540                    
เป็นต้นมา บทบาทอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เปลี่ยนแปลง                     
ไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลังและมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกําหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2542 ได้กําหนดรูปแบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ จึงมีบทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง             
โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้นแต่ยังขยาย
บทบาทหน้าที่ออกไป  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ินด้วย  
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทศบาลตําบลออนใต้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของการก่อต้ังมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีความอยู่ดี                   
กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาตามลําดับ 
  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  
 เป็นหน่วยประสานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนออนใต้แห่งน้ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่ บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)  
 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) คือ หมู่บ้านแห่ง
ความสมดุลที่นําทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพ่ือสร้าง
มูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หมู่บ้าน CIV เป็นงาน

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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บู รณ าการขอ งห น่ วยงานภาครั ฐม ากก ว่า  10 หน่ วย  โดยมอบหมาย ให้ ก าร ดํ า เนิ น งาน
ระยะแรก คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานร่วมและจังหวัดทั่วประเทศ ได้คัดเลือกชุมชนจํานวน 9 
พ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ เพ่ือเป็นพ้ืนที่นําร่องในการดําเนินงาน ซึ่งหนึ่งในน้ันคือชุมชน
ออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 11 หมู่บ้านของตําบล ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นทั้งจาก
การท่องเที่ยวและการประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้มากย่ิงขึ้น
ต่อไป 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ภาพถ่ายเปรียบเทียบสภาพพื้นที่โครงการพัฒนาพืน้ที่หว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ก่อนและหลังการดําเนินโครงการ 

ภาพถ่ายเม่ือป ีพ.ศ. 2532 
 

ภาพที่ 4.7  พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลออนใต้  
               อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 
 

ภาพถ่ายเม่ือป ีพ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8  พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลออนใต้  
          อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 

อ่างห้วยลาน 

อ่างห้วยป่าไร่ 

อ่างดอยโตน 

อ่างห้วยป่าไร่ อ่างห้วยลาน 

ประมง 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพถ่ายอ่างเก็บน้ําห้วยลาน โครงการห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปี พ.ศ. 2561 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  พืน้ที่โครงการพฒันาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
               ตําบลออนใต้ อําเภอสนักําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ (2561) 

 
 เห็นได้ชัดเจนว่าสภาพของพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งความหนาแน่นของ
พ้ืนที่ป่า ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ได้กลับคืนมาภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่สําหรับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   
ที่มุ่งให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์อันจะส่งผลถึงการให้ประชาชนมีชีวิตที่ผาสุกอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ 
ด้านการบรหิารงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาตแิละประชาชน 

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

ราวปี พ.ศ. 2530 พ้ืนที่ป่าบริเวณลุ่มนํ้าห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน เป็นผืนป่าเต็งรัง1     
ที่มีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์จากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของราษฎรในพื้นที่เนื่องจากมีพ้ืนที่ทํากินที่ค่อนข้าง
จํากัด อีกทั้งสภาพพ้ืนที่มีความแห้งแล้ง และส่งผลทําให้การปลูกพืชผลทางการเกษตรยังไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร ขาดน้ํากินน้ําใช้ มีเพียงบ่อนํ้าต้ืน 3-4 บ่อ ซึ่งไม่เพียงต่อต่อความต้องการของเกษตรกร    
ในพ้ืนที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนิน
บริเวณพ้ืนที่บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 
และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง                     
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลาน                  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่
สําคัญของโครงการฯ คือ ดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ โดยนําผลการศึกษาการ
พัฒนาด้านป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาดําเนินการเป็น
แบบอย่าง เพ่ือรักษาระบบนิเวศและฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณลุ่มนํ้าห้วยลานให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ เพ่ือ
ร่วมสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ป้องกัน พ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน และเพื่อเป็นการเผยแพร่การพัฒนาด้านป่าไม้ตาม
แนวพระราชดําริไปสู่บุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ (1) ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข (2) ราษฎรสามารถดํารงชีวิตและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเก้ือกูลและย่ังยืน (3) 
ป่าไม้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดีเหมาะสม และ (4) มีแหล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอมีคุณภาพดี (ส่วนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่). กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. มปป.) 

ภายหลังจากมีพระราชดําริให้สร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานโดยกําหนดให้มีผู้ใช้ประโยชน์       
ในพ้ืนที่แค่สองส่วนเท่าน้ันคือ ป่าไม้และประมง ซึ่งราษฎรในพ้ืนที่ได้พร้อมใจถวายคืนพ้ืนที่ทั้งหมด
เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ําดังกล่าวและฟื้นฟูสภาพผืนป่าด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ การสร้างฝายชะลอนํ้า       
การปลูกป่า มีท่อส่งน้ําและคลองส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยลาน อ่างเก็บนํ้าดอยโตน และอ่างเก็บน้ํา
ห้วยป่าไร่ ซึ่งผลสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามพระราช
กระแสรับสั่งให้ดําเนินการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

 
                                                            
1 พื้นที่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน 
มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ จุดสูงสุดจากระดับน้ําทะเล 1,015 เมตร จุดต่ําสุดอยู่ที่ 478 เมตร ปริมาณน้ําโดยเฉลี่ย 1,129 มิลลิลิตรต่อปี       
เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้    
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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244 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

1. ให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลาน บริเวณ
บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งนํ้าให้พ้ืนที่ในเขตตําบล      
ออนใต้ให้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักนํ้าได้ทันในฤดูฝน และก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ 
อ่างเก็บน้ําดอยโตนและอ่างเก็บน้ําห้วยป่าไร่ เพ่ือส่งน้ําให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมง 

 
“...ให้สํานักงาน รพช. พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานก่อนเป็นลําดับแรก 
เพ่ือส่งไปเล้ียงพ้ืนที่เพาะปลูกของบ้านปง หมู่ที่ 8 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9 บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 7 บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1        
ในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ และอีกบางส่วนของตําบลแช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่าน้ีเป็น
พ้ืนที่กันดาร แห้งแล้ง และเป็นพ้ืนที่ที่โครงการชลประทานแม่กวงที่ไม่สามารถ
ส่งน้ํามาถึงได้ โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ําห้วยลานเป็นการเร่งด่วนและให้เสร็จทันเก็บนํ้าในฤดูฝนที่จะมาถึง...” 
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2530 

 
เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราช

ดําเนินเพ่ือทอดพระเนตรพ้ืนที่รอบ ๆ ห้วยแม่ลานที่เป็นเพียงลําห้วยเล็ก ๆ ซึ่งจะขาดแคลนนํ้าในช่วง
ฤดูแล้ง สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรมานานหลายปี หลังจากที่ได้ทอดพระเนตรภูมิประเทศโดยรอบ
และทรงสอบถามข้อมูลในพื้นที่แล้ว ได้มีพระราชวินิจฉัยความเหมาะสมของสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ห้วยแม่ลาน และมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายทวี ชูทรัพย์ เลขาธิการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) และนายสุเมธ ตันติเวชกุล ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในขณะน้ัน ซึ่งเป็นพระราชกระแสสําคัญที่ได้
กล่าวขวัญและเล่าสู่กันฟังมายาวนาน เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ 

 
19 กุมภาพันธ์ 2530 เพียง 3 วันให้หลัง สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้มอบหมาย

ให้ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดลําปาง เข้าดําเนินการสํารวจและออกแบบ 
หลังจากนั้นงานก่อสร้างได้เร่ิมขึ้นทันทีโดยได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างจากคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 25,574,370 บาท 

เนื่องจากอ่างเก็บน้ําห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีปริมาณ
งานดินค่อนข้างมาก เพราะเขื่อนดินของอ่างเก็บนํ้าห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่สํานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท หรือ รพช. ก่อสร้างมีความสูง 20 เมตร สันเข่ือนกว้าง 7 เมตร ยาว 542 เมตร 
ความจุ 4.8 ล้านลุกบาศก์เมตร แต่มีเวลาทํางานไม่มาก โดยจะต้องให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนในปีนั้นตาม
พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มีพระ
ราชประสงค์ให้ราษฎรมีน้ําใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเสริมการเกษตรในปีนั้น 

ในระหว่างนั้น คณะผู้บริหารของสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้ร่วมปรึกษาวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนในการกําหนดแผนปฏิบัติการ จากน้ันจึงได้สั่งให้ระดมเครื่องจักรกล 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

245 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จากศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มาปฏิบัติงานในโครงการจํานวน 4 ศูนย์     
ซึ่งมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทลําปาง สุพรรณบุรี ขอนแก่น และนครราชสีมา 
โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คนเข้าร่วมปฏิบัติงานโดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานท้ังช่วงกลางวันและกลางคืน รวมจํานวน 3 ผลัด โดยมีการจ้าง
ชาวบ้านในพ้ืนที่มาช่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้ราษฎรอีกทางหน่ึงด้วย 

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามพระราชกระแสรับสั่ง 
สามารถดําเนินการก่อสร้างคืบหน้าด้วยความรวดเร็ว มีการควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 
สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานและเก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนของปี พ.ศ. 2530  

 

 
 

ภาพท่ี 4.9  แสดงสภาพพืน้ที่โครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2561) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10  แสดงบรเิวณสนัเขื่อนอา่งเก็บน้าํห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ที่มา : โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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246 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

ภาพท่ี 4.11  แสดงมุมมองบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้าํห้วยลาน 
ที่มา : โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12  แสดงนาขา้วทีไ่ด้ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําหว้ยลานอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
ที่มา : โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

247 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพที่ 4.13  แสดงพืน้ทีเ่กษตรท่ีได้ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้าํห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
ที่มา : โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

  
 2.ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการจัดต้ังสถานีเพาะชํากล้าไม้ขนาดเล็กและดําเนินการ
ปลูกป่าบริเวณต้นน้ําของลําน้ําห้วยลาน เพ่ือรักษาผืนป่าและก่อใหเ้กิดความชุ่มช้ืนบริเวณรอบอ่างเก็บน้าํ 
จากการบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองปลูกอ้อยของราษฎรขณะนั้น โดยอาศัยรูปแบบการดําเนินการ
ตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
“...สําหรับงานด้านป่าไม้ มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงสภาพป่าไม้ ทั้ง
บริเวณเหนืออ่างเก็บนํ้า และบริเวณดอยรอบ ๆ นี้ ให้สมบูรณ์ขึ้น เพราะนอกจาก
จะทําให้ป่าสมบูรณ์แล้ว ยังจะช่วยให้น้ําในบริเวณน้ีมีความสมบูรณ์ขึ้นด้วย […]
วิธีการปรับปรุงสภาพป่า ขอให้อาศัยวิธีการท่ีได้ดําเนินการแล้วที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพราะถือเสมือนว่าที่ห้วยลานน้ี
เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยการทําเป็นฝายหินทิ้งขนาดเล็กหรือ Check dam บริเวณร่องนํ้าสาขาของ
ห้วยลาน  เ พ่ือกักเ ก็บน้ํ าและชะลอความชุ่ม ช้ืนแก่ ต้นไม้บริ เวณเหนือ                    
อ่างเก็บน้ํา แต่ถ้าเป็นร่องนํ้าขนาดใหญ่ จะต้องทําฝายกักเก็บให้แข็งแรงขึ้น 

 สําหรับการฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่สูงตามสันดอย อาจใช้วิธีการติดต้ัง     
ป๊ัมน้ําแบบ Turbine ที่อ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน เพ่ือส่งน้ํา
ขึ้นที่สูงบริเวณยอดดอยม่อนผักชี ดอยยาว และดอยโตน ไปเก็บไว้บนแท็งก์และ
ต่อท่อเล็ก ๆ เจาะรู ปล่อยนํ้าให้ไหลลงมาจากแนวสันเขา เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืน
ให้แก่ป่าไม้  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

247



 
 

248 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 นอกจากนี้ บริเวณที่เป็นสองข้างทาง ขอให้พิจารณาปลูกพันธ์ุไม้ยึด
พ้ืนดินหรือจะใช้หญ้าก็ได้ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงไปในอ่าง
เก็บนํ้า และค่อย ๆ พิจารณาจัดสร้างฝายกักเก็บตะกอน ดังเช่นกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้ ดําเนินการแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เมื่อตะกอนเหล่าน้ีเมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็สามารถตักเอามาใช้
ประโยชน์ได้อีก นอกจากน้ันอาจจัดทําเป็นร่องดินขวางทางเดินของน้ําให้แตก
กระจายไปทั่ว ๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการชะล้างและการตกตะกอนได้...” 
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2532 

 
 

การดําเนินกิจกรรมของฝ่ายป่าไม้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
มีโครงการสร้างบริหารงานออกเป็น 6 ส่วนคือ งานป้องกันรักษาป่า งานเพาะชํากล้าไม้ งานปลูกป่า
และบํารุงป่า งานฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร งานศึกษาทดลองวิจัย และงานบริหารโครงการ 
ดังภาพท่ี แสดงโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายป่าไม้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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249 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงโครงสร้างการบริหารงานฝา่ยป่าไม้ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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250 รายงานการประเมินผล 
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ผลการดําเนินงานของกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดําเนินการต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีนั้น จากผลการดําเนินงานแสดงให้เห็นว่าจากเดิมที่
พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นผืนป่าเต็งรังที่มีสภาพเส่ือมโทรม มีการทํากินของราษฎรในพ้ืนที่ มีสภาพแห้งแล้ง 
จากการที่ราษฎรได้ถวายคืนพ้ืนที่เพ่ือสร้างอ่างแก่กรมป่าไม้ จํานวน 70 ราย เน้ือที่ประมาณ 800 ไร่ 
ได้มีการฟ้ืนฟูปลูกป่าจนถึงปัจจุบัน ปลูกป่าทั่วไป 6,013 ไร่ ปลูกป่าหวาย 1,050 ไร่ มีการสร้างฝาย
ดักตะกอน 7 แห่ง มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ําอีกเป็นจํานวนมาก สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพดินมีความชุ่มช้ืน การไหลของน้ําสมํ่าเสมอ มีระบบนิเวศป่าไม้ที่มี
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ป่าสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ป่ากับคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ราษฎรได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูล การเก็บหาอาหารจากป่า เช่น เห็ดชนิดต่าง ๆ 
หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง ฯลฯ การเก็บหวาย เพ่ือประกอบอาชีพจักสาน เป็นต้น 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15  แสดงความอดุมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นบริเวณรอบอ่างเก็บน้าํของผนืป่า 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

251 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2532 

 
 

 
ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2548 

 
 

ภาพท่ี 4.16  แสดงการเปรยีบเทียบสภาพพื้นท่ีจากอดตีถึงปัจจุบันบริเวณโดยรอบ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(2560) 

อ่างห้วยลาน 

อ่างห้วยป่าไร่ 

ประมง 

อ่างดอยโตน 

อ่างดอยโตน 

อ่างห้วยป่าไร่ 

อ่างห้วยลาน 

ประมง 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ภาพท่ี 4.17  แสดงกิจกรรมและการดําเนนิงานฝา่ยปา่ไม้ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(2560) 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.18  แสดงกิจกรรมและการดําเนนิงานฝา่ยปา่ไม้ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(2560) 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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254 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

3. ให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการจัดต้ังสถานีประมงขนาดเล็กและเพาะพันธ์ุปลาในอ่าง 
เก็บนํ้าห้วยลาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณน้ี
โดยพิจารณาจัดต้ังกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ  

 
“...ขอให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าห้วย
ลาน เพ่ือเป็นการขยายพันธ์ุปลาและแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ 
โดยพิจารณาจัดต้ังในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
การจับปลาและเล้ียงปลาเป็นอาชีพ และพิจารณาจัดต้ังสถานีประมงข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ในการเพาะพันธ์ุปลาและเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงให้แก่
ราษฎรต่อไป...”  
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2530 

 
ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดําริ

ให้กรมประมงดําเนินการแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน เพ่ือขยายพันธ์ุปลาแจกจ่ายให้ราษฎร 
โดยจัดต้ังในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้านการจัดหานํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และจัดต้ังสถานีป่าไม้และสถานี
ประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนงานให้สอดคล้องเก้ือกูลกัน ในเรื่อง
ของป่าไม้และประมงให้นําผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ มาดําเนินการทดลอง
และขยายผลให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินงานคือ การบริหาร
การประมงในอ่างเก็บนํ้าห้วยลานเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากแหล่งนํ้าและถูกหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ํา เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายราษฎรและปล่อยในอ่างเก็บนํ้า ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ     
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส่วนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 

การพัฒนาด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าจํานวน 3 อ่าง ในพื้นที่บริเวณโครงการฯ  
เพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ใช้นอกฤดูฝน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้มีพระราชดําริให้กรมประมงพิจารณาดําเนินการปล่อยพันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าและขยายพันธ์ุปลา
เพ่ือแจกจ่ายให้ราษฎรโดยให้จัดต้ังสถานีประมงข้ึน และกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ําจืดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังน้ันการทํางานของส่วนงานประมงจะดําเนินการ
ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม่) โดยส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
มาประจําที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

255 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  “...การจัดต้ังหน่วยผลิตพันธ์ุปลาข้ึนแห่งน้ี นับว่าเหมาะสมในการดําเนินงาน 
ซึ่งได้มีการใช้น้ําจากต้นน้ําโดยตรงในการดําเนินงานพร้อมทั้งให้เป็นจุดฝึกอบรม
การเลี้ยงปลาให้กับราษฎรในหมู่บ้านบริเวณน้ีโดยให้ราษฎรดําเนินการเลี้ยงปลา
เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุปลาเนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้มี
ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอที่จะดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุปลา และที่แห่งนี้ก็มีหน่วย
ผลิตพันธ์ุปลาของทางราชการอยู่แล้ว พร้อมน้ี ขอให้นําผลการบริหารการจับ
ปลาและการเล้ียงปลาขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ต่อไป...”  
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2532 

 
จากพระราชดําริที่เกี่ยวเน่ืองกับงานด้านการประมงในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน        

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ (1) จัดการบริหารการ
ประมงแหล่งนํ้าต่าง ๆ เพ่ือให้ราษฎรในบริเวณน้ันได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างเต็มที่และถูก
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา (2) เพาะพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายให้ราษฎรเล้ียงและ
ปล่อยลงในแหล่งน้ําต่าง ๆ (3) ส่งเสริมการเล้ียงปลาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้ราษฎรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น (4) อบรมให้ราษฎรรู้จักเทคนิคการเล้ียงปลาตลอดจนการบริหารการประมงในแหล่งน้ํา 
(5) ขยายผลการดําเนินงานที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่ อ่ืน ๆ ต่อไป โดยมี
เป้าหมายการดําเนินงาน คือ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจํานวน 1,000,000 ตัว แบ่งเป็นปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําลงใน
แหล่งน้ําสาธารณะ จํานวน 500,000 ตัว และแจกพันธ์ุสัตว์น้ําแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 
500,000 ตัว การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา จํานวน 250 ราย การเพ่ิมผลผลิต
การประมงในแหล่งน้ํา จํานวน 3 แห่ง งานประมงโรงเรียน จํานวน 3 แห่ง การฝึกอบรมคณะกรรมการ
แหล่งนํ้า คณะกรรมการครูและนักเรียน จํานวน 60 ราย รวมถึงการติดตามและแนะนําส่งเสริม
เกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง  

การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เกิดผลความสําเร็จในปี พ.ศ. 2559 คือ งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ จํานวนกว่า 1,000,000 ตัว 
เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าและแจกจ่ายเกษตรกรและหน่วยงานราชการ พันธ์ุปลาที่ผลิต อาทิ ปลานิล 
ปลาย่ีสกเทศ  ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาบ้า  ปลาไน  ปลาสร้อยขาว  ปลาหมอไทย  และปลาสวาย 
จากงานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ ส่งผลการดําเนินงานต่องานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําจืดลงในแหล่ง
น้ําสาธารณะและราษฎรภายในพ้ืนที่โครงการฯ นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินงานด้านงานส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ําจืด งานเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา งานโครงการประมงโรงเรียน งานฝึกอบรม
คณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการแหล่งนํ้าและเกษตรกร และงานติดตามผลการดําเนินงาน 
ดังจะกล่าวในส่วนของความสําเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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256 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

ภาพท่ี 4.19  แสดงผลการดาํเนนิงานดา้นการประมงในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิประจําปงีบประมาณ 2559 

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20  แสดงการแจกพันธุ์ปลานลิและปลานวลจันทรเ์ทศให้แก่เกษตรกรในเขตตําบล 
ห้วยทราย ร้องวัวแดง บวกค้าง ออนใต้ ทรายมูล และสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view 
 

    
 

ภาพท่ี 4.21  โครงการปล่อยปลาไนลงในอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ออน 
และปล่อยปลาบ้าลงในสระเก็บน้ําเก๋าไฮ 

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.22  โครงการอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ํา  
สระเก็บน้าํบา้นดงขีเ้หล็ก สระเก็บน้ําบ้านดอนปีน และสระเก็บน้าํบา้นม่วงชุม จํานวน 3 แห่ง 

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view 
 

     
 

ภาพท่ี 4.23  โครงการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม โรงเรียนวัดห้วยทราย และโรงเรียนทาเหนือวิทยา จํานวน 3 แห่ง 

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24  แสดงพืน้ที่ตั้งงานด้านประมงภายใต้โครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ที่มา : https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.698549310211415/771897419543270/?type=3&theater 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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258 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
ที่มา : https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.771893516210327/771893792876966/?type=3&theater 

 
ที่มา : https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.771893516210327/771893736210305/?type=3&theater 

ภาพท่ี 4.25  แสดงงานผลิตพันธุ์สัตว์นํ้าจืดชนิดต่าง ๆ  
และงานปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าจืดลงในแหล่งนํ้าสาธารณะและราษฎรภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

ภาพท่ี 4.26  งานผลิตพันธุ์สัตว์นํ้าจืดชนิดต่าง ๆ  
และงานปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าจืดลงในแหล่งนํ้าสาธารณะและราษฎรภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

258



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

259 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
ที่มา : https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.771893516210327/771893836210295/?type=3&theater 

 
4. ให้นําผลการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการ เพราะถือเสมือนว่าเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
ทั้งในส่วนของป่าไม้และประมงเพื่อขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน
ต่อไป 

 

“...โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลานมีความเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะดําเนินการทั้งใน
ด้านการจัดหาน้ําให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และในการจัดต้ังสถานีป่าไม้และสถานี
ประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่นี้ และขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้หารือและกําหนด
แผนงานให้สอดคล้องเก้ือกูลกันต่อไป ในเรื่องของป่าไม้และประมงน้ัน ขอให้    
นําผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดําเนินการ เพราะศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีการดําเนินการในเรื่องของป่าไม้และการประมง และ
มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลของการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็น
ประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป...”  
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2530 

 
 
 

ภาพท่ี 4.27  งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด งานเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งนํ้า งานโครงการประมงโรงเรียน 
งานฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการแหล่งนํ้าและเกษตรกร 

การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก่อกําเนิดจากการที่ได้รับ 
พระราชดําริเมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา 
ทดลองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง 
ต่อไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริให้ความสําคัญกับการศึกษา
พัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างคือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เช้ือเพลิง ซึ่งจะอํานวยประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ตลอดจนคงความชุ่มช้ืนเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และพื้นที่ต้นนํ้าลําธารให้
ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน้ําลําธารและปลายทางเป็น
การศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บนํ้าต่าง ๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์
และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ฯ ซึ่งมุ่งหวังให้ราษฎรสามารถนําไปใช้ปฏิบัติ
อย่างได้ผลต่อไป ดังพระราชดําริว่า ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ทําหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” หรืออีกนัยหน่ึงคือให้เป็นพ้ืนที่ “สรุปผลของการพัฒนา” 
ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนําไปปฏิบัติได้ สมดังพระราชปณิทานท่ีให้ไว้ว่า “ต้นทางป่าไม้ 
ปลายทางประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ปัจจุบันการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา   
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขยายผลพระราชปณิทานดังกล่าวเป็น
วิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นทาง
เป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนบนพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการที่ดี นําไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 

ภาพท่ี 4.28  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮอ่งไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : https://baania.com/th/article/“ห้วยฮ่องไคร้”-จากป่าเสื่อมโทรมสู่พ้ืนที่เขียวชอุ่ม 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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261 รายงานการประเมินผล 
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ภาพท่ี 4.29  ผลิตผลที่เกิดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ที่มา : https://issuu.com/jugnarinchidthong/docs/hk_e-photobook_sm 
 
 
การดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์สําคัญคือ (1) เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิต    
ในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหน่ึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสําหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา
เรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติได้ (2) เพ่ือศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ด้านทรัพยากร
น้ํา ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้ และการจัดการลุ่มนํ้าให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (4) ขยายผล
การพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพ้ืนที่      
ให้สามารถดํารงชีวิตที่พออยู่พอกินและสามารถพ่ึงตนเองได้ และ (5) พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพ้ืนที่ลุ่มนํ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ  
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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262 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

ภาพท่ี 4.29  การดําเนินกิจกรรมและโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : https://kunlawut067.wordpress.com/2015/04/10/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย-3/ 
 
โครงการด้านการพัฒนาที่ดิน จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่พ้ืนที่บริเวณโดยรอบผืนป่าอยู่ในสภาพ

ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณเส่ือมโทรม โดยในช่วงฤดูแล้งต้นไม้จะผลัดใบ ซึ่งทางวิชาการเรียกว่า 
“การคืนธาตุอาหารให้แก่พ้ืนดิน” จากการศึกษาพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มีใบไม้มากที่สุด ประมาณ 
600-700 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ถ้าใบไม้เหล่านี้ไม่ถูกไฟไหม้ก็จะผุสลายกลายเป็นหน้าดินและเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่พ้ืนที่ป่า ซึ่งปัจจุบันพบว่าธาตุอาหารในดินมีเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2526 โดยมี      
ธาตุอาหารในดินไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ําหนักดิน จากการพัฒนาปัจจุบันพบธาตุอาหารเพ่ิมเป็น    
ร้อยละ 3-4 ของน้ําหนักดิน ผลจาการร่วงหล่นทับถมผุสลายของใบไม้ทําให้ดินมีหน้าดินเพ่ิมขึ้น 
สามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินและสามารถใช้พ้ืนที่ทําประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมได้ 

โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา สภาพแหล่งน้าํและการพัฒนาแหล่งน้ําก่อนปี พ.ศ. 2526 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ในเขตลุ่มน้ําห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งลําห้วยฮ่องไคร้เป็นลําน้ําสาขาฝั่งขวาของลุ่มน้ําแม่กวง มีต้น
กําเนิดจากแนวสันเขาสูงทางทิศตะวันออกเขตตําบลป่าเมี่ยงของอําเภอดอยสะเก็ดไหลลงมาทางทิศใต้
ผ่านบ้านปางเรียบเรือ บ้านตลาดขี้เหล็ก บ้านแม่ฮ่องไคร้ ไหลบรรจบกับลําห้วยแม่โป่งที่บ้านท่ามะกุ่ม 
แล้วไหลผ่านบ้านป่าไผ่ บ้านแม่โป่ง และบ้านแม่ฮ้อยเงิน ไปบรรจบกบันํ้าแม่จ้องที่บ้านแม่จ้องเหนือใน
เขตอําเภอดอยสะเก็ด แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกผ่านบ้านแม่ก๊ะใต้ บ้านแม่คือ บ้านแม่ท้องป่อง 
บรรจบกับน้ําแม่ปูคาท่ีบ้านแม่ปูคาเหนือในเขตอําเภอสันกําแพง แล้วไหลผ่านอําเภอสันกําแพง                    
ไปลงลํานํ้ากวงไหลลงสู่แม่น้ําปิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ลําห้วยฮ่องไคร้ช่วงบริเวณที่ไหลผ่าน
บ้านปางเรียบเรือ ซึ่งเป็นจุดที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยฮ่องไคร้ 7 (ปางเรียบเรือ) มีความยาวลําน้ํา

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

263 รายงานการประเมินผล 
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ประมาณ 6.50 กิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 13.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,500 ไร่       
ลําห้วยมีขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ท้องลํานํ้ามีตะกอนทราย 

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้มีการจัดการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกเสริมป่า การควบคุม
และป้องกันไฟป่า และก่อสร้างฝายต้นนํ้าลําธาร (check dam) กระจายไปทั่วพ้ืนที่สร้างความชุ่มช้ืน 
ให้กับป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ทําให้ความช้ืนสัมพัทธ์ในพ้ืนที่สูงขึ้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม 
รวมทั้งอัตราการระเหยและการคายนํ้าลดลงเช่นเดียวกัน มีผลให้ความต้องการผันนํ้าจากลุ่มน้ําห้วย
แม่ลายลดลงตามลําดับ 

โครงการด้านการพัฒนาป่าไม้ เห็นได้ชัดว่าพืชพรรณไม้ของสภาพป่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
จากเดิมที่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม แต่ปัจจุบันได้ฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาขึ้น กล่าวคือ 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีความชุ่มช้ืนและ
คุณภาพของป่าเปียกหรือที่เรียกว่า “wet fire break” 
สูงขึ้น ซึ่งแต่เดิมราวปี พ.ศ. 2526 เกิดไฟป่าในพ้ืนที่
ศูนย์ฯ เป็นประจํา พ้ืนที่ป่าเสียหายประมาณ 200 ไร่ 
ต่อปี เมื่อระบบการกระจายความช้ืนเริ่มมีมากข้ึน      
ในบริเวณผืนป่า พบว่า ภายในระยะ 10 ปีหลังจากการ
พัฒนาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีฟไหม้ป่าเกิดข้ึนภายใน
พ้ืนที่ศูนย์ฯ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของพืชพรรณที่

เป็นอาหารธรรมชาติซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการเลี้ยงชีพและเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน 
นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ทั้งนี้การรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีมีคุณค่าจะต้องมีการปลูกสร้าง
จิตสํานึกในการทําหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ต้นนํ้าด้วย
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือเป็นแนวทางให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท้องถ่ินตามแนวพระราชดําริ 

การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําห้วยฮ่องไคร้ที่ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ของการจัดการพัฒนาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นั้น เกิดจากการดําเนินการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริที่เน้นเร่ืองการอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธารโดยใช้ 
ฝายต้นน้ําลําธารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ จากสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมในอดีต 
จนมีสภาพที่สมบูรณ์ พ้ืนดินมีศักยภาพที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างยั่งยืนและชุมชนรอบพื้นที่
ส ามารถดํ ารง ชี วิตอ ยู่ ไ ด้อ ย่ าง ไม่ก่ อ ให้ เ กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นนํ้าลําธาร ทําให้ผืนป่า   
ต้นน้ําลําธารเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตนํ้า
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

263



 
 

264 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ส่งไปใช้ในส่วนพ้ืนที่ด้านล่างได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคือบทพิสูจน์รูปแบบแห่งความสําเร็จเพ่ือการเรียนรู้และ
นําไปสู่การปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารที่ยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ยังมีการดําเนินงานในส่วนของสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนและดําเนินการ   
ในลักษณะเตรียมองค์กรของชาวบ้านเพื่อรองรับงานบริการผลจากการศึกษาวิจัยของศูนย์การพัฒนา
ห้องฮ่องไคร้ฯ อันได้แก่ (1) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และการให้

การศึกษาอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ   
(2) การจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ในหมู่บ้านเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก 
และ (3) การรวมกลุ่มแม่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ
เพ่ือให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาในรูปแบบของระบบสหกรณ ์

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
 

257 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพที่ 4.30  แสดงโครงสร้างการบริหารงานศูนยศ์ึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : http://www.hongkhrai.com/hierarchy.php

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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267 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จากผลสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จึงกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยรอบซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินงานของ   ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ 8,500 ไร่ พ้ืนที่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จํานวน 18 หมู่บ้านในตําบลแม่โป่ง ตําบลแม่ฮ้อยเงิน ตําบลเชิง
ดอย ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด และตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่      
(ศูนย์สาขา) ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการบริหารการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มงาน
ด้านการส่งเสริมและขยายผล 

กลุ่มงานด้านการส่งเสริมและขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการนําผลการศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร การส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ํา การเกษตร ปศุสัตว์    
การพัฒนาที่ดิน และการประมง ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในลักษณะการประชาสัมพันธ์  
การฝึกอบรมและการสาธิต การให้บริการด้านวิชาการ และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ นอกจากนี้        ยัง
สนับสนุนและเผยแพร่ แนะนําข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามรูปแบบของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ประสบผลสําเร็จ ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างง่าย ๆ และ
ประหยัด สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ     นอก
ภาคเกษตรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและมั่นคง 
ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านจิตใจ ความคิด และมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5     กลุ่มงาน  
คือ 

 
1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ําลําธาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ผลการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้าธารด้วยฝายต้นนํ้าลําธารตามแนวพระราชดําริ (check dam) 
ที่ประสบผลสําเร็จตามรูปแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริด้วยการจัดฝึกอบรม สาธิต สัมมนา เสวนา ประสานความร่วมมือไปยังชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกด้านและเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร      
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง รวมทั้งดําเนินการพัฒนาพื้นฟูพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 
และโครงการบริหารการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ํา มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุมและ
ดําเนินกิจกรรมต่อเน่ืองกับเกษตรกรผู้ใช้น้ํา ถ่ายทอดหรือให้บริการข้อมูลชลประทานเพ่ือให้เกษตรกร
ได้รู้จักการใช้น้ําอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด บริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม รวมท้ังจัดทํา
ตัวช้ีวัด ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนํ้าในศูนย์ฯ หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และโครงการการบริการ     
ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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3. กลุ่มงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและวิเคราะห์  
ความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของราษฎร จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม 
ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม     
ทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายงานขยายผลในรูปแบบผลสําเร็จของ
ศูนย์ฯ สู่เกษตรกรในพื้นที่อ่ืน ๆ ในเขตภาคเหนือ เพ่ือเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้สัมผัส
องค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างจริงจัง และนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
ตลอดจนติดตามประเมินผลของการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการจัดการฝึกอบรม ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรให้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านจิตใจ ความคิด มีคุณธรรม มีจิตสํานักที่ดีต่อส่วนรวม มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโลกทัศน์กว้างและส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยสง่เสริมให้การมีการจัดทํา
บัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มีการลดการใช้สารเคมี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทางสังคมของชุมชนและ
ราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการนําผลการศึกษา ทดลอง และวิจัย ด้านการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาสินค้าการเกษตร 
การเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมท้ังการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช สนับสนุนพันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชให้แก่
เกษตรกร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ผลสําเร็จด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินบริเวณพ้ืนที่บ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน 
ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น จะเห็นได้ว่า หัวใจสําคัญของการดําเนินโครงการฯ 
อยู่ที่การฟ้ืนฟูและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ดังน้ันผลสําเร็จด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ํา และป่าไม้ เป็นสําคัญ 
ดังน้ัน บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร ป่าไม้ และดิน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นต้องมีความสมดุล 
และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด หากทรัพยากรอย่างใดอย่างหน่ึงถูกทําลายสูญเสียไป 
ความสมดุลที่มีอยู่ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจทําให้พ้ืนที่ต้นน้ําลําธารเสื่อมความอุดมสมบูรณ์
ลงอย่างรวดเร็ว เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่าไม้อันเป็นทรพัยากรหลักในบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร เป็น
เหตุให้ผิวดินขาดสิ่งปกคลุมในการช่วยรักษาความชุ่มช้ืนและช่วยดูดซึมนํ้า ซึ่งจะมีผลให้เกิดน้ําไหลบ่า
ไปบนผิวดินอย่างรวดเร็วจนกัดเซาะพังทลายดินผิวหน้าให้เสื่อมคุณภาพ และอาจเกิดปัญหาน้ําท่วม
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

อย่างฉับพลันในบริเวณพ้ืนที่ราบทางตอนล่างในช่วงฤดูฝน และไม่มีน้ําในลําธารในช่วงฤดูแล้ง ส่งผล
ให้เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับประชาชน ตามที่ปรากฏให้เห็นทั่วทุกภาคของประเทศ    
ในปัจจุบัน  

 
“น้ํา” คือชีวิตและต้นกําเนิดของแม่น้ําลําธาร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราช

หฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าและให้ความสําคัญในลักษณะ “น้ําคือชีวิต” ดังพระราชดํารัส      
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่งว่า “…หลักสําคัญว่า
ต้องมีน้ําบริโภค น้ําใช้ น้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา คนอยู่
ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้…” ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คือการให้ความสําคัญต่อแหล่งน้ําให้แก่ราษฎร       
ในพ้ืนที่ จากการเสด็จพระราชดําเนินเยีย่มราษฎรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 และมีราษฎรจากตําบลออนใต้เดินทางมาเฝ้าฯ 
รับเสด็จ และถวายแผนผังเพ่ือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บนํ้าในบริเวณลํานํ้าแม่ผาแหน เพ่ือส่งน้ําให้
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ ให้สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ โดยมีพระราชกระแส
รับสั่งเก่ียวกับการจัดหาน้ําให้กับโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพงและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยให้
สํานักงาน เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน บริเวณหมู่ที่ 
6 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2525 

“อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านแม่ผาแหน   
หมู่ที่ 6 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน มีความจุ 3.12 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่การเกษตร
บ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่ระบบส่งน้ําจากอ่างเก็บนํ้าชลประทานแม่เลาส่งไม่ถึง 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้พิจารณาดําเนินการก่อสร้าง “อ่างเก็บนํ้าห้วยลาน” โดยให้สามารถเก็บน้ํา
ได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งน้ําไปให้พ้ืนที่เพาะปลูกของบ้านปงหมู่ที่ 8 บ้านป่าห้าหมู่ที่ 9 
บ้านป่าตึงหมู่ที่ 7 บ้านริมออนหมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหียงหมู่ที่ 1 ตําบลออนใต้ และ
บางส่วนของพื้นที่ตําบลแช่ช้าง ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้เป็นพ้ืนที่กันดารแห้งแล้ง และเป็นพ้ืนที่ที่โครงการ
ชลประทานแม่กวงไม่สามารถส่งน้ํามาถึงได้ โดยให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณา
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลานเป็นการเร่งด่วนและให้เสร็จทันเก็บนํ้าในฤดูฝนที่จะมาถึง 

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังได้ก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ําขนาดเล็ก ความจุประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 แห่งคือ “อ่างเก็บนํ้าดอยโตน” และ “อ่าง 
เก็บนํ้าห้วยป่าไร่” เพ่ือส่งน้ําให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมงนั้น สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างคืบหน้าด้วยความรวดเร็ว มีการควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามแผนงานและเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูฝนในปี พ.ศ. 2532 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการดําเนินการ
สร้างอ่างเก็บนํ้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีลักษณะเป็นแบบ
“อ่างพวง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต อีกทั้งยังให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูต้นนํ้า เพ่ือ
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
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ความม่ันคงทางอาหาร และการยังชีพของประชาชนในพื้นที่ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ และการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองของโครงการฯ 

  
 

 
 

ภาพท่ี 4.31  แสดงภาพอ่างเก็บน้าํห้วยลาน 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(2560) 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.32  แสดงภาพอ่างเก็บน้าํแม่ผาแหน 
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/9666 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพท่ี 4.33  แสดงจํานวนของอ่างเก็บน้าํในพื้นท่ีซึ่งเปน็ลักษณะของ “อ่างพวง” 2  
              ในบรเิวณโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(2560) 
 
“ดิน” อ่างเก็บน้ําธรรมชาติและความสมบูรณ์ของผืนป่า 
ในด้านการเกษตร ดินเป็นวัตถุบนผิวโลกท่ีมีประโยชน์ในการค้ําจุนพืชเน่ืองจากเป็นตัวกลาง  

ที่พืชใช้สําหรับยึดลําต้นและเป็นแหล่งนํ้าแหล่งอาหารซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของ
พืชพันธ์ุต่าง ๆ โดยทั่วไปดินประกอบด้วยเม็ดดินที่มีขนาดต่างกันและอาจมีส่วนประกอบแตกต่างกันไป 
ตามแต่ละพ้ืนที่ เม็ดดินจะเรียงตัวหรือจับกันเป็นก้อนดินและเกิดเป็นช่องว่างมากมายในระหว่างเม็ดดิน 
โดยมีน้ําและอากาศเข้าไปอยู่ได้ ดังนั้นในดินจึงมีส่วนประกอบทั้งของแข็งคือเม็ดดิน ของเหลวคือนํ้า และ
ก๊าซคืออากาศ สําหรับดินซึ่งประกอบด้วยเม็ดดินที่มีขนาดโต ช่องว่างระหว่างเม็ดดินจะมีขนาดใหญ่ เช่น 
ดินทราย ส่วนดินเหนียวซึ่งประกอบด้วยเม็ดดินขนาดเล็ก ช่องว่างระหว่างเม็ดดินจะมีขนาดเล็กมาก เป็น
ปฏิภาคตามกันไป แต่ถ้าจะเปรียบเทียบถึงปริมาตรช่องว่างทั้งหมด ระหว่างดินทรายกับดินเหนียวใน
ก้อนดิน ที่มีขนาดเท่ากันแล้ว เราพบว่า ดินทรายนั้นมีปริมาตรช่องว่างรวมทั้งหมดน้อยกว่าดินเหนียว 
ด้วยเหตุนี้ดินทรายจึงมีลักษณะโปร่ง มีการซึม และการระบายน้ําดีกว่าดินเหนียว แต่ขณะเดียวกันดิน
เหนียวมีความสามารถดึงดูดซับน้ําให้ แฝงอยู่ในดินได้มากกว่าดินทราย  

จึงกล่าวได้ว่า ดินคืออ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กสําหรับพืช สามารถรับนํ้าบนผิวดินที่ซึมเคล่ือนที่ลง
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงดูดซับอันเน่ืองมาจากความแห้งของเม็ดดินเข้าไปบรรจุในช่องว่าง
ทั้งหมดของดิน ซึ่งอัตราการซึมของนํ้าลงในดินจะมีมากหรือน้อยย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเน้ือดิน โครงสร้างของดิน สภาพของผิวดิน ความชื้นในดินก่อนฝนตก ตลอดจนปริมาณนํ้าที่มอียู่

                                                            
2 อ่างพวง หมายถึง อ่างเก็บนํ้าในบริเวณโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน  4 แห่งคือ อ่างเก็บน้ําแม่ผา
แหน อ่างเก็บนํ้าห้วยลาน อ่างเก็บนํ้าห้วยป่าไร่ และอ่างเก็บน้ําดอยโตน ทั้งนี้ จากภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกภาพ
ของอ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหนได้ เน่ืองจากอยู่ห่างไกลจากบริเวณพ้ืนที่ทั้งสามอ่างน้ี 

อ่างดอยโตน 

อ่างห้วยป่าไร่ 
อ่างห้วยลาน 

ประมง

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

บนผิวดิน ดังน้ันเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมส่งผลต่อการทําการเกษตรกรรมในพื้นที่ของราษฎรและ
การฟ้ืนตัวของสภาพผืนป่าในพ้ืนที่ (ดังจะนําเสนอในส่วนถัดไป) 

 

  
 

ภาพท่ี 4.34  แสดงพืน้ที่เกษตรกรรมในโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ที่มา : https://www.facebook.com/baanpongcbt/photos/pcb.829077813940278/829077690606957/?type=3&theater 

 
 
ป่าไม้ : ผู้ทําหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้ํา  
ในด้านการอนุรักษ์ดิน ป่าไม้จะช่วยรักษาสภาพดินท่ัวบริเวณต้นน้ําลําธารได้ทั้งโดยทางตรง 

และทางอ้อม ที่สําคัญได้แก่ การช่วยรักษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และลักษณะของดิน ตลอดจนคุณค่าของ
ธาตุอาหารในดิน โดยใบไม้และซากพืชที่เน่าเปื่อยผุพังแล้วจะทําหน้าที่ในการดูดซับน้ําและลดอัตราการ
กัดเซาะพังทลายของดิน และสามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอย่างประมาณค่ามิได้ สําหรับการ
อนุรักษ์น้ําในบริเวณต้นน้ําลําธาร ต้นไม้ทุกชนิดมีบทบาทสําคัญต่อการช่วยอนุรักษ์น้ํา ต้ังแต่เมื่อเริ่มมี 
ฝนตกลงมาในพ้ืนที่ป่า ความรุนแรงของฝนจะถูกสกัดกั้นด้วยเรือนยอดของต้นไม้และใบไม้มิให้เม็ดฝน
จํานวนมากตกกระแทกผิวดินได้โดยตรงเป็นการช่วยป้องกันมิให้น้ําไหลกัดเซาะพังทลายดินผิวหน้าไป 
จนดินเสื่อมคุณภาพ เมื่อน้ําฝนถูกเรือนยอดของต้นไม้และใบไม้สกัดกั้นไว้จะทําให้น้ําฝนจํานวนหน่ึงติด
ค้างอยู่บนใบไม้และเรือนยอดของต้นไม้ดังกล่าว โดยที่อีกส่วนหน่ึงจะไหลลงตามลําต้นและตกผ่านเรือน
ยอดลงสู่พ้ืนดิน ซึ่งนํ้าฝนส่วนที่ตกลงสู่พ้ืนดินนี้ เศษไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมผุพังอยู่บนผิวหน้าดินจะดูด
ซับไว้ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ตามช่องว่างของดินหรือไหลออกสู่ลําธารและลําห้วย
ต่อไป ดังน้ันจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในบริเวณต้นนํ้าลําธารนั้น แม้ว่าสภาพภูมิ
ประเทศจะเป็นภูเขาสูงชันเพียงใด ป่าไม้ก็สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิง  
ความร่วนซุยของดินในพ้ืนที่ป่าไม้และซากผุพังของพืชจะทําให้น้ําถูกดูดซับ และช่วยให้น้ําไหลลงในดินได้
จํานวนมาก ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีต่อการลดปัญหาอุทกภัยระหว่างฤดูฝนได้เป็นอย่างดีแล้ว ในฤดูแล้ง
ลํานํ้าในลําธารเหล่าน้ันจะมีน้ําไหลหล่อเลี้ยงตลอดเวลาอีกด้วย 

 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.35  แสดงก่อสร้างฝายต้นน้าํลาํธาร จํานวน 200 แห่ง เพื่อฟื้นฟสูภาพป่าต้นน้ํา 
และการดําเนนิงานด้านป่าไม้ในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/5592 
 
จากการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 

เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ มีการเปล่ียนแปลงจากการฟ้ืนตัวของผืนป่าอย่าง
ชัดเจน ดังภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โครงการเมื่อปี พ.ศ. 2532 และปี พ.ศ. 2548      (หน้าที่ 
251) ซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพบเห็นได้ในพ้ืนที่สามารถพิจารณาได้ทั้งพันธ์ุ
พืชและส่ิงมีชีวิตในพ้ืนที่บริเวณนี้ การพบเห็นพืชพรรณไม้ในชุมชนก่อนดําเนินโครงการฯ จากการ
สํารวจการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ พบว่า ในพ้ืนที่สามารถพบ
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น ตองตึง ประดู่ สัก จามจุรี ตะเคียน เป็นต้น ส่วนไม้ยืนต้นขนาดเล็กในชุมชน
สามารถพบเห็นต้นไม้ อาทิ มะม่วง มะขามป้อม ส้มโอ มะพร้าว ขนุน มะขาม โดยสามารถพบเห็นได้
โดยทั่วไปในชุมชน 

ในขณะที่การพบเห็นกล้วยไม้และหวายในชุมชนก่อนมีโครงการฯ ชุมชนสามารถพบ
กล้วยไม้และหวายท้ังกล้วยไม้ป่า หวายป่า เช่น กล้วยไม้เอ้ืองผึ้ง เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยมาก 
และยังพบมอส/เฟิร์น เช่น ผักกูด เฟิร์นป่า รวมถึงเห็ดชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดหูหนู และ  
เห็ดเผาะ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.36  แสดงพรรณไม้ที่สามารถพบเหน็ได้ในชุมชน 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

 

ภาพที่ 4.37  แสดงสภาพผืนป่าฟื้นตัวบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2561) 

 
ภายหลังจากการดําเนินโครงการฯ แม้ว่าสัดส่วน

การพบเห็นพรรณไม้ในชุมชนจะมีสัดส่วนที่น้อยลงกว่าเดิม 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผล      
ทําให้การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่มีเพ่ิมสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ 
ประชาชนยังสามารถพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ได้บ้าง เช่น 
ตองตึง ประดู่ สัก จามจุรี ตะเคียน เช่นเดียวกับไม้ยืนต้น
ขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่จะพบได้บ้างในพ้ืนที่ทํากินของ
เกษตรกรในชุมชน  

 
ส่วนการพบเห็นกล้วยไม้และหวายในชุมชนภายหลังมี

โครงการฯ ชุมชนสามารถพบกล้วยไม้และหวายทั้งกล้วยไม้ป่า หวายป่า 
เช่น กล้วยไม้เอ้ืองผึ้ง เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ้างบางคร้ัง ในขณะที่
การพบมอส/เฟิร์น เช่น ผักกูด เฟิร์นป่า รวมถึงเห็ดชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ด
ไข่ห่าน เห็ดหูหนู และเห็ดเผาะ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าการพบพันธ์ุพืช
ชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารชุมชนจากผืนป่าได้เป็นอย่างดี  
 
 
 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

          
 
ภาพท่ี 4.38  การเปรียบเทียบการพบพืชพรรณธรรมชาติในชุมชนก่อน-หลังการดาํเนนิโครงการฯ 
 

 
ในขณะที่ การพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในชุมชนก่อนมีโครงการฯ พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ 

เช่น หมี เสือ กระทิง กวาง เก้ง เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าขนาดเล็กสามารถพบเห็นลิง หมาป่า หมูป่า 
กระรอก กระต่าย เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ปีก/นกป่า  เช่น ไก่ป่า นกเอี้ยง นกเขา เป็นต้น และ
สัตว์เลื้อยคลาน/ครึ่งบกครึ่งนํ้า เช่น งู กบ โดยส่วน
ใหญ่จะพบบ้างบางคร้ัง ซึ่งภายหลังจากการดําเนิน
โครงการฯ แม้ว่าสัดส่วนของการพบสัตว์ป่าจะลดลง 
แต่จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า สัตว์บางชนิดเริ่ม
กลับมามีให้พบเห็นได้มากขึ้น เช่น นกยูง จึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าใกล้
เมืองที่ยังคงพบเห็นพืชพันธ์ุไม้และสัตว์ป่าในบริเวณ
พ้ืนที่แห่งนี้ 

 

          
 

ภาพท่ี 4.39  การเปรียบเทียบการพบสัตว์ป่าในชุมชนก่อน - หลังการดําเนินโครงการฯ 

0
10
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50
60

ก่อน หลัง
พบมาก 42.85 5.71
พบบางคร้ัง 54.29 56.58
พบได้ยาก 2.86 37.71

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

0
20
40
60
80

ก่อน หลัง
พบมาก 8.86 9.43
พบบางคร้ัง 71.43 21.43
พบได้ยาก 19.71 69.14

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

0
20
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80

ก่อน หลัง
พบมาก 9.42 4
พบบางคร้ัง 68.29 39.71
พบได้ยาก 22.29 56.29

สัตว์ป่าขนาดใหญ่

0
20
40
60
80

ก่อน หลัง
พบมาก 6.29 2.58
พบบางคร้ัง 53.42 28.29
พบได้ยาก 40.29 69.14

สัตว์ป่าขนาดเลก็

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

สํ าหรับสถานการณ์ ไฟป่ าที่ เกิ ดขึ้ นในพ้ืนที่
โครงการฯ ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ พบว่า
สถานการณ์ไฟป่าเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยคร้ังและ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภายหลั งมี โ ครงการ พัฒนาพื้ นที่ ห้ วยลานฯ  พบว่า
สถานการณ์ไฟป่าลดลง      อาจมีให้พบเห็นบ้างหรือไฟป่า
ยังคงเกิดขึ้นบ้างเป็นบางปี ซึ่งเร่ิมสะท้อนภาพการพบเห็น
ไฟป่าที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสํารวจการพบเห็นการเกิดไฟป่าในรอบ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 
2556 - 2560) พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบการเกิดไฟป่า 1 - 5 ครั้ง รองลงมาไม่
พบเลย และ       น้อยที่สุดพบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 

 

       
 

ภาพท่ี 4.40  การเปรียบเทียบการเกิดไฟป่าในชุมชนก่อนและหลังการดําเนนิโครงการฯ 
 
 
 

58%14%

14%
14%
การเกิดไฟป่าก่อนมีโครงการฯ

พบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิด
เป็นประจําทุกปี
พบเห็นบ้าง/ไฟป่า
เกิดข้ึนบ้างเป็นบางปี
พบเห็นน้อย

ไม่พบเลย

21%

35%
26%

18%

การเกิดไฟป่าหลังมีโครงการฯ
พบเห็นบ่อย/ไฟป่า
เกิดเป็นประจําทุกปี
พบเห็นบ้าง/ไฟป่า
เกิดข้ึนบ้างเป็นบางปี
พบเห็นน้อย

ไม่พบเลย

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.41  แสดงพืน้ที่แปลงปลูกป่าหวายโดยงานพฒันาปา่ไม้โครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอัน  
           เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปน็ผลการดาํเนนิงานระหว่างปี พ.ศ. 2541-2546 

ที่มา : http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject188 
 

 

ผลสําเร็จด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
จากการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 

เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สามารถพิจารณาได้จากรายได้เฉลี่ย
จากการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนที่เป็นผลผลิตจากผืนป่าภายในพ้ืนที่
โครงการฯ รวมถึงการพัฒนาด้านการประมง และด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ทั้งน้ี จาก
รายงานข้อมูลทางสถิติ3รายได้เฉลี่ยครัวเรือนระดับตําบล แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปี พ.ศ. 2559 
ชาวบ้านในเขตตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้บุคคลเฉลี่ย 78,900 บาท/ปี 
พ.ศ. 2560 มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 99,452.60 บาท/ปี และ พ.ศ. 2561 มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 117,629.13 บาท/ปี 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้บุคคลเฉลี่ยในทุกปี ทั้งน้ี จากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา
พบว่าแหล่งที่มาของรายได้ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีแหล่งที่มา
ของรายได้คือการรับจ้างนอกชุมชนและการเกษตรกรรมหรือการประมง 

  
                                                            
3 รายงานรายได้เฉล่ียครัวเรือนข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับตําบลออนใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

ภาพท่ี 4.42  การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนและหลัง 
การดําเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

 
1. ด้านการเกษตรกรรม 
จากการสํารวจข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนการดําเนินโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน     
ส่วนใหญ่เกือบกึ่งหนึ่งของราษฎรทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือการรับจ้างทั่วไป 
และน้อยที่สุดคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยการทําเกษตรกรรมจะมีทั้งการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว 
อ้อย ข้าวโพด ยาสูบ และการปลูกพืชสวน ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ผักสวนครัว การเกษตรกรรมส่วนใหญ่
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนถึงร้อยละ 83 ซึ่งภายหลังจากการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปในสัดส่วนที่เท่ากันและไม่ต่างจากเดิมมากนัก   
โดยการทําการเกษตรจะมีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ และมีการปลูกพืชสวน ได้แก่ ผักกาด พริก 
ผักสวนครัว ลําไย แต่สัดส่วนของวัตถุประสงค์สําหรับการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพสําหรับการบริโภคใน
ครัวเรือนและเพ่ือขายใกล้เคียงกัน 
 

5%

35%

26%

22%

6%
6%

แหล่งที่มาของรายได้

การรับจ้างจากโครงการฯ
การรับจ้างนอกชุมชน
การเกษตรกรรม/การประมง
รายได้จากการค้าขาย
งานประจํานอกโครงการฯ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ฯลฯ
อื่นๆ (เบี้ยสูงอายุ)

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพท่ี 4.43  การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนและหลัง 
การดําเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

 
 

ภาพท่ี 4.44  แสดงการทาํเกษตรกรรมของชุมชนเพ่ือเป็นอาชีพและสร้างไดใ้นปัจจุบัน 
 
จากเดิมพ้ืนดินมีความแห้งแล้ง การทํานาของราษฎรได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่

บางปีก็ได้ทํา บางปีก็ไม่ได้ทําเน่ืองจากขาดน้ํา อ่างเก็บน้ําห้วยลานสามารถส่งน้ําเพ่ือการเกษตรให้
ราษฎรในพื้นที่ 3,000 ไร่ ปัจจุบันผลผลิตจากการทํานาของเกษตรกรได้ผลผลิตประมาณ 800 - 
1,200 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถทํานาได้ถึง 2 ครั้งต่อปีนอกจากน้ียังได้ใช้น้ําในการทําสวน ทําไร่ 
อุปโภค บริโภค รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวอีกด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45  แสดงพืน้ท่ีการทําเกษตรกรรมของชาวบ้านในโครงการฯ 

45%

11%3%
2%

30%
9%

การประกอบอาชีพก่อนมีโครงการฯ

33%

17%
4%3%

33%
10%

การประกอบอาชีพหลังมีโครงการฯ
เกษตรกร
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
พนักงานบริษัท
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ(ศึกษาอยู่)

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

ภาพท่ี 4.46  แสดงพืน้ที่ทํานาในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีหว้ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
 
2. ด้านการประกอบอาชีพอื่นท่ีเป็นผลผลิตจากผืนป่าภายในพื้นที่โครงการฯ  
ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพจากการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้อย่างเกื้อกูล มีการเก็บหาของป่า เช่น 

เห็ดชนิดต่าง ๆ หน่อไม้ ผักหวาน หวาย ของป่าอ่ืน ๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการบริโภค ซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและปลอดสารพิษ หากมีปริมาณมากเกินความต้องการก็สามารถนําไปขายสร้างรายได้ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการประกอบอาชีพเสริมจากการจักสานหวาย การสานใบลาน
ฯลฯ ซึ่งชุมชนรอบพื้นที่อ่างเก็บนํ้าห้วยลานได้ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง    
ตามวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวบ้าน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 แสดงผลติผลที่ได้จากผนืปา่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ภาพสะทอ้นเร่ืองปากทอ้งและของกินตามวิถีการดําเนนิชวิีตของชาวบา้นในพืน้ที่โครงการฯ 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
 

ภาพท่ี 4.48 แสดงผลติผลที่ได้จากผนืปา่โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ภาพสะทอ้นเร่ืองอาชพีและรายได้ตามวิถีการดําเนนิชีวิตของชาวบา้นในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

 
3. ด้านการประมง 
การดําเนินการด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ยังผลความสําเร็จในปัจจุบัน จากภารกิจหลักสําคัญคืองานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ จํานวนกว่า 
1,000,000 ตัว เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าและแจกจ่ายเกษตรกรและหน่วยงานราชการพันธ์ุปลาที่ผลิต 
รวมถึงงานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําจืดลงในแหล่งนํ้าสาธารณะและให้แก่ราษฎรภายในพ้ืนที่โครงการฯ 
นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด งานเพ่ิมผลผลิตการประมง        
ในแหล่งนํ้า งานโครงการประมงโรงเรียน งานฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการ
แหล่งนํ้าและเกษตรกร และงานติดตามผลการดําเนินงาน  

 

 
 

ภาพท่ี 4.49 นักวิชาการประมงร่วมกับผูน้ําชุมชนและราษฎรในพ้ืนท่ีหมู่บ้านป่าหา้ ตําบลออนใต้ 
ปล่อยพนัธุ์ปลาบ้า จํานวน 5,000 ตัว ลงสระเก็บน้าํห้วยจุ๋มปี้ ภายใต้โครงการพัฒนา 

พื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ที่มา : https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.656629211070092/1420918704641135/?type=3&theater 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.50 โครงการจัดนิทรรศการทางการประมงบริเวณพลบัพลาที่ประทับอ่างเก็บน้ําห้วยลาน 
และปล่อยพนัธุ์ปลาบา้ จํานวน 5,000 ตัวลงอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ภายใต้โครงการพฒันา 

พื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิเม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ที่มา: https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.1238350769564597/1238351349564539/?type=3&theater 

 
4. ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
นอกจากการใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากป่าแล้ว จากสภาพป่าในปัจจุบันที่มีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงเริ่มมีการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการผสมผสานวิถีชุมชนที่ดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม
คือ หมู่บ้านโฮมสเตย์ การป่ันจักรยาน การเก็บผักปลอดสารพิษ การเรียนรู้การทอผ้า การทําสบู่     
การทําปุ๋ยชีวภาพ การจักสานหวายและใบลาน เป็นต้น 

ชุมชนบ้านปงห้วยลานเป็นหนึ่งในชุมชนท่ีหลุดพ้นความทุกข์ยากจากปัญหาความไม่สมบูรณ์
ของสภาพแวดล้อมเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งหลังจากได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ดําเนินการ
พัฒนาบริเวณพ้ืนที่บ้านปงโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้าํห้วยลานที่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งนํ้าแห่งชีวิตของ
ราษฎรในพ้ืนที่แห่งนี้ อีกทั้งยังให้จัดต้ังสถานีประมงและสถานีป่าไม้ขนาดย่อย ภายใต้โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทําให้ดินดี น้ําดี ป่าดี และชาวบ้านสามารถทําการเกษตร
ตามเศรษฐกิจพอเพียง พืชผลงอกงาม พอกิน พอใช้ เหลือนําไปขาย สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ทําให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมา จนกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจําปี พ.ศ. 2555  

“ชุมชนบ้านปง” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบ Local Experience ที่น่าสนใจ 
เนื่องจากอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ําห้วยลาน โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

282



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

283 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สายน้ําใสสะอาด และชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ดําเนินรอยตาม
ศาสตร์ของพระราชา อีกทั้งชุมชนยังมีการร่วมมือร่วมใจสร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุพ้ืนบ้าน         จน
กลายเป็นสินค้าประจําถิ่น อาทิ หัตถกรรมสานกระติ๊บจากหวาย ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นด้ายเพ่ือ
ประดับบนกระต๊ิบข้าวเหนียว ผ้าฝ้ายทอมือแบบดั้งเดิม ลูกประคบสมุนไพร อาหารการกินของชุมชน 
พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงขนมพื้นเมืองขึ้นช่ืออย่าง ขนมข้ีแมว (ตามรอย
ศาสตร์พระราชา “ชุมชนบ้านปงห้วยลาน” ท่องเที่ยวยั่งยืน. สยามรัฐออนไลน์. 27 กันยายน 2560) 4 

 

       
 

ภาพท่ี 4.51 แสดงการทอผ้าพื้นเมืองและผา้ฝ้ายทอมือแบบดั้งเดิมอันเปน็อัตลักษณพ์ืน้ถ่ินของชุมชน 
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/24069 

 
 

      
 

ภาพท่ี 4.52 แสดงหัตถกรรมสานกระติ๊บจากหวายและขนมขี้แมวอันเป็นอัตลักษณ์พืน้ถ่ินของชุมชน 
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/24069 

                                                            
4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน” เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนําแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการทรงงาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่นําร่อง 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านปง โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลาน อันเน่ืองมาจากพระราชําริ จ.เชียงใหม่ ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ ตามพระราชดําริ จ.ชุมพร 
ชุมชนการท่องเท่ียวบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร และชุมชนริมน้ําจันทบูร จ.จันทบุรี 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ภาพท่ี 4.53 แสดงบา้นเรือนและวิถีชีวิตแบบพอเพียงปลูกผักรั้วกินได้ของชุมชน 
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/24069 

 

      
 

ภาพท่ี 4.54 แสดงการเรียนรูง้านหัตถกรรมและจักสานในชุมชน 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(2560) 

 

      
 

      
 

ภาพท่ี 4.55 แสดงผลิตภัณฑ์จากต้นยางรัก 
ที่มา : https://www.edtguide.com/review/456896/Baan-Pong-Huai-Lan 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 4.56  แสดงกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน 
ภายในชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 8 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(2560) 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ปัญหาอุปสรรคของโครงการพัฒนาพืน้ท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป็นโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริ และเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดําริ
ในเบื้องต้นเท่านั้น แต่กว่าจะถึงขั้นดําเนินการต้องผ่านข้ันตอนการกลั่นกรองจากหลายฝ่าย และบาง
กรณีได้เลิกล้มไปเพราะไม่เหมาะสม เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โครงการเหล่าน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากร และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เรียกย่อว่า “กปร.” เป็นองค์กรกลางระดับชาติ    
มีอํานาจหน้าที่ควบคุม กํากับดูแล ติดตามผล และประสานการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ  
และรัฐวิสาหกิจทั้งปวงที่ดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้สามารถดําเนินงานได้
อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือสนองพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ตลอดจนเป็นองค์กรกลางท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่าย     
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอเพ่ือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้วย 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่เกิดข้ึนน้ันมีผลให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น การดําเนินงาน
สนองพระราชดําริในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต่าง ๆ มีจํานวนมากข้ึน และมีหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดําเนินงานมากข้ึน แต่หน่วยงานต่าง ๆ จะดําเนินการอย่างเอกเทศในลักษณะ
ต่างฝ่ายต่างทํา ขาดจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง
สนับสนุนและเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดําริที่
พระราชทานให้ไว้ ในการประเมินโครงการพระราชดําริที่มีการดําเนินการในปัจจุบันจึงมีความจําเป็น
ที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลที่แสดงถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และหา
แนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป 
 

ปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เนื่องมาจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือการมุ่งฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและการบริหาร
จัดการแหล่งนํ้าเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในช่วงแรกของการดําเนิน
โครงการภายหลังที่ได้มีการจัดสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วเสร็จ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ                   
สามารถได้รับการจัดสรรการใช้น้ําเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่     
ในระยะต่อมาเกิดปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องของระบบการส่งน้ําไปยังพ้ืนที่การเกษตร ด้วยกรณีที่ท่อส่ง
น้ําชํารุด ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนที่ดําเนินการในการแก้ไขปัญหา ทําให้การจัดส่งน้ําไปยัง
พ้ืนที่การเกษตรไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่ เน่ืองจากการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ทําให้

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ประสบปัญหาทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงไปสนับสนุนการแก้ปัญหา หรือการซ่อมแซม
ส่วนที่ชํารุดเสียหายไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคือในส่วนของการที่ไม่มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยลานอย่างชัดเจน โดยจะ
เห็นได้ว่า ในปัจจุบันผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและจัดสรรการใช้ประโยชน์จากนํ้า 
ในอ่างเก็บน้ําห้วยลานเป็นกลุ่มคณะกรรมการจากหมู่บ้านปงหมู่ที่ 8 เพียงหมู่เดียวซึ่งเป็นหมู่บ้าน     
ที่เป็นพ้ืนที่ต้ังของอ่างเก็บน้ําห้วยลาน จึงทําให้ประชาชนในหลายหมู่บ้านในพ้ืนที่ของตําบลออนใต้  
ซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ําจากอ่างห้วยลานในอดีตนั้นเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการจัดสรรการใช้น้ําดังกล่าว โดยฐานความคิดที่ว่า ที่มาของอ่างเก็บนํ้าห้วยลานน้ันได้มา
จากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนท้ังตําบลออนใต้จํานวน 11 หมู่บ้าน แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านที่มี
โอกาสได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําและได้ใช้น้ํามีเพียงหมู่บ้านเดียวซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง 

ในส่วนของการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ปัญหาในอดีตที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรและงบประมาณซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ งบประมาณหลักที่ได้ในช่วงระยะเวลาดําเนินโครงการกว่า 30 ปีนั้น ส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน แต่ในระยะหลังต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2560 ทางโครงการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดสรรบุคลากรเพ่ิมเติม ทําให้การปฏิบัติงานน่าจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

ปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ (การสร้างอาชีพ รายได้ การมีงานทํา) 

ในด้านเศรษฐกิจถือได้ว่า ในพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริได้มีการดําเนินการที่พยายามยกระดับขีดความสามารถของประชาชนให้มากขึ้น โดยจะ
เห็นได้จากการมีกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นอย่างมากในทุกหมู่บ้าน และจากรายงานรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง5 แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ      
เพ่ือสร้างรายได้และการมีงานทําที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากภารกิจปกติที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องปฏิบัติตามแผนและนโยบายของตนเองอยู่แล้ว เช่น ในส่วนของท้องถ่ินซึ่งเทศบาลตําบล     
ออนใต้เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวก็ดําเนินการในส่วนของตนเอง ในระดับ
อําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ก็ทําหน้าที่ใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบตามแผนงานปฏิบัติงานปกติ ทําให้ในหลายโครงการมีลักษณะการดําเนินงาน
ที่ซ้ําซ้อนทั้งในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลายครั้งที่พบว่าประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม     

                                                            
5 รายงานรายได้เฉล่ียครัวเรือนข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ระดับตําบล ปี พ.ศ. 2559 ตําบลออนใต้ มีรายได้บุคคลเฉล่ีย 78,900 บาท/ปี 
ปี พ.ศ. 2560 ตําบลออนใต้ มีรายได้บคุคลเฉล่ีย 99,452.60 บาท/ปี และปี พ.ศ. 2561 ตําบลออนใต้ มีรายได้บคุคลเฉล่ีย 117,629.13 บาท/
ปี 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมเร่ืองของอาชีพ เพ่ิมรายได้ เป็นประชาชนกลุ่มเดียวกัน ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการ
จะมาจากหน่วยงานท่ีต่างกันก็ตาม 

ทั้งน้ีจากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมความรู้
ด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐพบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับครัวเรือนส่วน
ใหญ่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริม
อาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ และมีส่วนน้อยเคยรับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ดังเห็นได้จากแผนภูมิ 

นอกจากนี้ในหลายครั้งยังพบว่าจากการ
ส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานงบประมาณท่ีได้กําหนดเอาไว้ในแผนประจําปี 
ยังขาดในส่วนของการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ทําให้การดําเนินการในการพัฒนาอาชีพน้ัน      
ขาดความต่อเน่ือง ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งหลังจากกลับไปดําเนินการพบปัญหา   
แต่ไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง ทําให้การดําเนินโครงการหลายอย่างไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ต้ังไว้ 

 
2. ด้านการศึกษา 

ปัญหาด้านการศึกษาที่สําคัญของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ ซึ่งเป็นที่ต้ังของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่า มีปัญหาในเชิงนโยบายท่ีสําคัญหลายประการ 
เป็นที่น่าสังเกตว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลออนใต้มีจํานวนนักเรียนกว่า 
200 คนในปีการศึกษา 2561 แต่ในขณะเดียวกันในโรงเรียนประถมในตําบลกลับพบว่ามีจํานวน
ผู้เรียนประมาณ 30 คนเท่าน้ัน6 สําหรับปัญหาน้ีอาจเป็นปัญหาการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง      
ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายพบว่า ขณะนี้มีนโยบายที่จะทําการ   
ยุบรวมโรงเรียนในเขตตําบลออนใต้ ทําให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปยังโรงเรียน
ภายนอกพ้ืนที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต่างแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า หากมีโรงเรียน
ประถมภายในตําบลท่ีมีคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานท่ีเพียงพอ ทางผู้ปกครองมีความประสงค์และมี
ความยินดีที่จะให้นักเรียนภายใต้การปกครองเข้าศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล ทั้งนี้เนื่องจากมีผลดี
                                                            
6 โครงการห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีโรงเรียนอยู่พ้ืนท่ีโครงการจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง หมู่ที่ 2 ตําบล
ออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนจํานวน 35 คน ห้องเรียน
จํานวน 6 ห้อง และครูจํานวน 4 คน และโรงเรียนวัดแม่ผาแหน หมู่ที่ 2 ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนจํานวน 25 คน ห้องเรียนจํานวน 6 ห้อง และครูจํานวน 4 คน ทั้งสองโรงเรียนจัดอยู่
ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน ลงมา) โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงแม้ว่าการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจะมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา           
ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และคํานึงถึงปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมมากท่ีสุด จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ “ควบรวมโรงเรียน” เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว 
(รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1) 

44%

56%

การส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ
จากหน่วยงานภาครัฐ

เคย

ไม่เคย

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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หลายประการท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนในพ้ืนที่ ทั้งเร่ืองของการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ความใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการที่จะร่วมมือกันพัฒนา    
เด็กนักเรียนให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน  

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว คณะทํางานประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการดําเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีตําบลออนใต้ 2 แนวทาง ดังนี้คือ 

(1) การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในตําบลออนใต้ให้มี
คุณภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนอย่างดีที่สุด โดยเพ่ิมอัตรากําลังของครูในกลุ่มสาระการเรียนที่จะ
ยกระดับการศึกษาในพ้ืนที่ได้ เพ่ือที่จะให้คนชุมชนได้มั่นใจในการนําบุตรหลานของคนในชุมชน     
เข้าเรียนในโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาการเดินทางออกจากพื้นที่ของเด็ก และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   
ในการรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งแนวทางนี้ได้รับฟังจากกลุ่มผู้นําในหมู่บ้านที่ไม่มั่นใจในระบบการศึกษาจึงส่ง
บุตรหลานออกไปเรียนในโรงเรียนประจําอําเภอแทบทั้งสิ้น  

(2) การควบรวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันโดยการดําเนินงานผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน
ระดับตําบลอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดแผนการดําเนินการควบรวมโรงเรียนให้ชัดเจน โดย
พิจารณาให้คงเหลือโรงเรียนไว้จํานวน 1 แห่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตําบลให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังนั้น หากเกิดการยุบโรงเรียนในเขต
ตําบลออนใต้จะทําให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปยังโรงเรียนภายนอกพ้ืนที่ 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมก็จะขาดหายไป และส่งผลต่อปัญหาการขาดช่วงวัยของกลุ่มสมาชิก
ในครอบครัวที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหินหรือขาดหายไป ซึ่งย่อมส่งผลต่อเน่ืองไปยัง
ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามมา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.57  แสดงโรงเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาท่ีอยูใ่นเขตตําบลออนใต้ในปัจจบุัน 
 

3. ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในตําบลออนใต้ที่สําคัญ พบว่า เน่ืองจากตําบล
ออนใต้ในปัจจุบันได้รับการยอมรับและยกระดับข้ึนเป็นชุมชนต้นแบบที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใต้
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานหลายฝ่าย จึงทําให้พ้ืนที่ของตําบลออนใต้มีผู้คนทั้งที่เป็น
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมาก จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้
พบว่า มีทั้งกลุ่มนายทุนที่เข้ามาลงทุนทําธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่กําลังเข้ามา และนอกจากน้ีกลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงที่เป็นชาวต่างชาติ 
เข้ามาต้ังรกรากถิ่นฐานในพ้ืนที่ได้มีการสมรสกับคนไทยในชุมชนเข้ามาซื้อที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยก็พบเห็นได้มากขึ้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่มีกระแสการพัฒนาจากภายนอกเข้ามาอย่าง
มากน้ี  ส่งผลโดยตรงถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันเร่ิมพบ
เห็นปัญหาเด็กและเยาวชนในบางหมู่บ้านที่รวมกลุ่มและมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้ังเดิม ปัญหาที่คนในท้องถิ่นขายที่ดินทํากินของตนเองให้แก่กลุ่มนายทุน ทําให้เกิดปัญหาไม่มี
ที่ดินทํากินและต้องออกไปหางานทําภายนอกชุมชนในจํานวนที่เพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีต  ทั้งน้ีการ   
เข้ามาของทั้งนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากภายนอกในหลายรูปแบบ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงถึง
โครงสร้างทางประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาข้อมูล พบว่า พระราชดําริตอนหน่ึงที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2534                 
ความว่า  “...เห็นควรแนะนําหรืออบรมให้ราษฎรได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีง่าย ๆ ของตนเอง
ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ในเรื่องของการลงทุนการเกษตร การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 
เพ่ือให้ราษฎรได้รู้จักการจดบันทึกและมีการจัดทําระบบบัญชีง่าย ๆ ของแต่ละราย...” นั้น 

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนพบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนใหญ่ไม่มีการทําบัญชีครัวเรือน เน่ืองจากไม่ค่อยมีเวลาในการทําเพราะต้องทํางานใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่กับการทํางาน และบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน อีกทั้งยังไม่เห็น
ประโยชน์ในการทําบัญชีครัวเรือน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ให้ความสําคัญกับ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนอยู่จํานวนหนึ่งแต่ยังคงแสดงถึงสัดส่วนที่น้อยกว่า ในขณะที่จากการศึกษา
เรื่องการออมภายในครัวเรือนยังพบว่า ประชาชนมีการออมภายในครัวเรือนถึงร้อยละ 70 โดยมี
รูปแบบการออมภายในครัวเรือนจากกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
เงินล้าน เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น 
 

     
 

ภาพท่ี 4.58  แสดงข้อมูลการจัดทําบัญชคีรัวเรือนและรูปแบบการออมภายในครัวเรือน 
 

18%

82%

การจัดทําบัญชีครัวเรือน

มีการทําบัญชี

ไม่มีการทําบัญชี 43%7%

46%
4%

 รูปแบบการออมภายในครัวเรือน 

ธนาคาร

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรัพย์

อื่น ๆ
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ในเรื่องนี้ยังพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามแนว
พระราชดําริดังกล่าว ซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่สําคัญสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชดําริดังกล่าวให้ได้ต่อไป 

 
ปัญหาอุปสรรคด้านการบรหิารจัดการองค์กร  

(การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน) 

ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการพัฒนาห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น นับต้ังแต่ได้มีพระราชดําริให้
เริ่มดําเนินโครงการ และมีการจัดต้ังคณะทํางานขึ้นชุดหน่ึงเพ่ือให้ทําหน้าที่ในการรับผิดชอบและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริที่กําหนดไว้ โดยโครงสร้างที่สําคัญคือให้มี
บุคลากรจากสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ทําหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการของคณะทํางาน 
จนถึงในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มีการปฏิรูประบบราชการของประเทศทําให้มีการยกเลิกหน่วยงาน
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และเกิดเป็นหน่วยงานใหม่เพ่ิมเติมขึ้นหลายหน่วยงาน แต่จากการ
ปฏิรูประบบราชการดังกล่าวก็ยังไม่มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานชุดใหม่เพ่ือให้ดําเนินการสาน
ต่อในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแต่อย่างใด จึงทําให้ปัญหาในการ
บริหารจัดการเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้การดําเนินงานต่าง ๆ ในระยะต่อมาไม่มี
ระบบและกลไกในการทํางานที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงานต่าง ๆ ยังคงดําเนินการต่อไปได้
โดยอาศัยการทํางานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมรับผิดชอบภายใต้คําสั่งคณะทํางาน
ในชุดแรกเริ่ม แต่การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ นั้น อาจทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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293 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

แนวทางในการบริหารศนูย์สาขาของศนูย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
 ผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อ                   

เป็นแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พบว่า 

1.  ควรมี ก ารป รับ โค รงส ร้ า งคณ ะทํ า งาน โค รงก าร พัฒ น า พ้ื นที่ ห้ วยล าน                     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และพันธกิจการดําเนินงานของ
โครงการและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาเห็นว่า คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการในปัจจุบันเป็นคําสั่งเดิมที่ออกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่เข้ามา
เป็นคณะทํางานในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น จะเข้ามามีบทบาท
และหน้าที่การทํางานโดยยึดโยงกับความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และให้มี
บูรณาการภารกิจในการทํางานในพ้ืนท่ีร่วมกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ในภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศได้มีการปฏิรูประบบราชการเกิดข้ึน มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการบางส่วน 
ยกตัวอ ย่าง  เช่น  สํ า นั กงาน เร่ ง รัด พัฒนาชนบท  (รพช .) เป็ นหน่ วยงานระดับกรมของ
กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2509 หน้าที่หลักคือผิดชอบงานเร่งรัดพัฒนาชนบทในทุก ๆ 
ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนหนทาง 
สะพาน การพัฒนาแหล่งน้ํา การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 
สํานักงาน รพช. ได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็นกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่เมื่อปี พ.ศ.2545 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ถูกผนวกเข้ากับ
กองบางกองของกรมโยธาธิการและเปลี่ยนช่ือเป็นกรมทางหลวงชนบท และเปลี่ยนจากสังกัด
กระทรวงมหาดไทยมาสังกัดกระทรวงคมนาคมแทน และภารกิจของ รพช. ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า
ถูกถ่ายโอนให้กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ราชการที่เกิดขึ้นมีผลต่อภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีการปรับเปลี่ยนไป ดังน้ันโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ จึงควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบท สถานการณ์ และประเด็นการขับเคลื่อนการทํางานพัฒนาในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 รูปแบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ควรดําเนินการปรับเปลี่ยนใน 3 ประเด็นหลักคือ  

1.1 จากเดิมโครงสร้างการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จะมีเพียงคณะทํางานโครงการชุดเดียว ซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้แทนจาก

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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294 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยคณะทํางานโครงการชุดนี้จะมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายและกํากับทิศทางการทํางาน ซึ่งทางคณะทํางานประเมินผลโครงการฯ เห็นว่า ควรปรับเพ่ิม
ให้มีคณะทํางานในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ิมขึ้นอีก 1 ชุด เพ่ือทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ตาม
นโยบายและเป็นไปตามทิศทางการทํางานของคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารโครงการฯ ที่จะ
ต้ังขึ้นใหม่    

1.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทํางานในพ้ืนท่ีที่จะดําเนินการแต่งต้ัง
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐน้ัน อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติม (จากคําสั่งเดิมปี พ.ศ. 2535) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 ดังนั้นการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานทั้ง 2 ชุด จึงต้องคํานึงถึงพันธกิจหลักของ
หน่วยงานต้นสังกัดด้วยว่า มีความสอดคล้องและสามารถเช่ือมโยงบูรณาการงานดังกล่าวเข้ากับการ
ปฏิบัตินของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้ การปรับเปลี่ยนจะช่วยทําให้
การดําเนินงานโครงการ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบการบริหารงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในทุกประเด็นการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพ รวมท้ังสามารถบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานในมิติและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

2.  การส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานทั้ง 2 ชุด เน่ืองจากท่ีผ่านมาพบว่า การ
ทํางานในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บางหน่วยงานทํางานซ้ําซ้อนกัน 
หรือบางประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขาดการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น กรมทรัพยากรนํ้ามีภารกิจหลักในการเสนอแนะการจัดทํา
นโยบาย แผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา และได้ดําเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลานขึ้น
ในปี พ.ศ.2530 (รพช.เดิม) จนถึงปัจจุบันอ่างเก็บนํ้าห้วยลานได้เกิดประโยชน์กับคนในพ้ืนที่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างอ่างเก็บนํ้า สภาพปัญหาความการต้องการแหล่งน้ําเพ่ือใช้ทําการเกษตร
และยังชีพได้รับการแก้ไขปัญหา แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันที่ชาวบ้านและคนในพ้ืนท่ีประสบอยู่ไม่ใช่
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่เป็นประเด็นมิติทางสังคม เช่น การบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มผู้ใช้น้ํา การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการแบ่งปันทรัพยากรน้ําคือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริควรต้องให้ความสําคัญกับประเด็นการขับเคลื่อนการทํางานให้มี
ความลุ่มลึกและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี และสร้างให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน                    

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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295 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่                   
ได้อย่างยั่งยืน  
 นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือนงานท่ีหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จะต้องให้
ความสําคัญคือจะต้องทําหน้าที่เสมือนพ่ีเลี้ยง หรือผู้กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานโดยคนในพ้ืนที่
เองเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด สร้างให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมพลังในพ้ืนที่ เช่น 
ปัญหาการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้น้ํา หรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
แบ่งปันทรัพยากรนํ้า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจทําหน้าท่ีในการเชื่อมประสาน กระตุ้นให้เกิดการพูดคุย
กันในกลุ่มผู้ใช้น้ํา เพ่ือนําไปสู่การสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น  
 3.  ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของโครงการ
โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) คือประชาชน      
ในพ้ืนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํา (เปลี่ยนจากใช้อํานาจครอบงํามาเป็นการพัฒนา
แบบเสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นกระบวนการทํางานแบบเน้นประสานงานเช่ือมโยง   
(joined-up government)  
 แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจะต้องเน้นให้เกิดการบูรณาการ 3 ด้าน คือบูรณาการในภารกิจหลัก (ป่าไม้ ประมง   
พัฒนาคุณภาพชีวิต) บูรณาการงบประมาณ และบูรณาการกําลังคน 

� บูรณาการในภารกิจหลัก  
            (1) กําหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด  
หน่วยงานดําเนินการ  
 (2) กําหนดโครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
 (3) กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิของแผนงานบูรณาการ   

�  บูรณาการงบประมาณ   
 เน้นให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน                    
เข้ามาร่วมดําเนินงาน ดังน้ันจึงควรมีการจัดทําแผนงานบูรณาการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่มีความ
เช่ือมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ําซ้อนกัน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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296 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

�  บูรณาการกําลังคน 
 การบูรณาการกําลังคนทํางานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ในการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีการบูรณาการคนทํางานท่ีมาจากหน่วยงานหลัก                   
เห็นได้จาก หลังปี พ.ศ.2545 ที่เกิดการปฎิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารราชการ  
กรมเร่งรัดพัฒนาชนบทที่ เคยเป็นหน่วยงานหนึ่ งในการดูแลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน                     
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้ถูกยุบเลิกหน่วยงาน กรมป่าไม้จึงเข้ามามีบทบาทหลักในการดูแลพ้ืนที่ 
มีการบูรณาการบุคลากรของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชให้เข้ามา                     
มีบทบาท ในการดูแลในระยะแรกน้ัน หัวหน้างาน 1 คน ต้องทําหน้าที่บริหารกํากับดูแลศูนย์สาขา 
ต่าง ๆ หลายแห่งในขณะเดียวกัน เช่น หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป็นคนเดียวกัน                    
ซึ่งในระยะเร่ิมต้นนั้นพบว่า การบูรณาการคนจากหน่วยงานท่ีต้องดูแลรับผิดชอบหลายพื้นที่ ส่งผลให้                  
การดําเนินงานโครงการไม่คล่องตัว และเกิดปัญหาติดขัดเรื่องการประสานงาน แต่ในปัจจุบันสภาพ
ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว เน่ืองจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการจ้างบุคลากรจาก
สํ านักงานคณะกรรมการพิ เศษ เพ่ื อประสานงานโครงการอัน เน่ื องมาจากพระราช ดําริ         
(สํานักงาน กปร.) 
 ประเด็นที่น่าสนใจคือการบูรณาการคนในหน่วยงานหลักเพ่ือมาทํางานในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวนคนทํางานในปัจจุบันไม่เพียงพอกับภาระงาน
ที่มีในพ้ืนที่ และหากมองในระยะยาว การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่                  
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริโดยตรงอาจส่งผลกระทบถึงความความยั่งยืนในการทํางาน     
ในพ้ืนที่ จึงควรที่จะต้องมีคนทํางานในพ้ืนที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการโดยมีอัตรากําลังที่ชัดเจน 
 4. การสร้างระบบและกลไกในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในแต่ละปีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
จริงจัง  
 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นกิจกรรมที่สําคัญ การพัฒนาตัวช้ีวัด การ
กําหนดคุณภาพของตัวช้ีวัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) การกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวช้ีวัด
แต่ละตัว  ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ สามารถนําตัวช้ีวัดดังกล่าวนั้น
มาวิเคราะห์ติดตาม  กํากับการดําเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอ และในขณะเดียวกันรูปแบบ
ประเมิน ต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่มุ่งเน้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
อาจใช้การประเมินแบบผสมผสาน เช่น การใช้รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง ควบคู่กับการ
ประเมินตามตัวช้ีวัด เป็นต้น การสร้างระบบและกลไกในการกํากับติดตามประเมินผล นอกจากจะ
เป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกันให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตระหนัก ในการทํางานที่ต้องมีการติดตามประเมิน และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการทํางาน       
ซึ่งข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามและประเมินผลน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล (ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ 
หรือสัญลักษณ์  โดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ                   
การนําข้อมูลไปใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดระบบการบริหารสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผล                   
หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง                   
ที่ต้องมีการทํางานพัฒนาในพ้ืนที่ หากไม่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศนับเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน และเป็นเร่ืองที่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีวางไว้ 
 ดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์                    
เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา จะช่วยให้สามารถตัดสินใจ
ดําเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่    
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ยกตัวอย่าง เช่น การดําเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ                     
เมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี จะมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รูปเล่มการรายงานผล                  
การดําเนินงานจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หากมีการบูรณาการงานร่วมกันในทุกหน่วยงาน 
สามารถทําให้การรายงานผลการดําเนินงานแต่ละปีงบประมาณที่เกิดข้ึนถูกรวบรวม จัดเก็บ และ                  
นํากลับมารายงานในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราขดําริที่มีคณะทํางานมาจากหลากหลายหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงผล                  
การดําเนินงานที่ผ่านมา ว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวคณะทํางาน 
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ และหากสามารถพัฒนาต่อยอด
การจัดทําข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ให้เกิดขึ้นได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับ 
งานการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนการทํางานจริงในพ้ืนที่    
 6. ควรขยายความร่วมมือและการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายการทํางานกับโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายทั้งภาครัฐ                    
และเอกชน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีภาคี
เครือข่ายการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีเกือบทั้งหมดเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเด็น
การพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานมีความหลากหลายเพ่ิมจากในอดีต โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีจะ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหากมีการเช่ือมโยงเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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298 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ภาคเอกชนให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการทํางานก็จะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นําไปสู่การ
ขยายผลการทํางานต่อไป  
 อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่าน้ี มีภารกิจหลักคือการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายสาขาวิชา มีองค์ความรู้ มีทรัพยากร หากมี
การขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือนําไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ไม่ ว่าจะในรูปแบบ                    
การทําวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หรือการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการลงไปสู่ชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์และ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนงานทั้งสิ้น 
 7.  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะต้องทําหน้าที่เป็น                   
ศูนย์อํานวยการในการรับข้อมูลและเชื่อมประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย                     
การทํางาน การเช่ือมประสานต้องเน้นให้เกิดสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือทําให้เกิดการไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสาร กระจายไปให้ถึงและครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นภายในคณะกรรมการ 
บริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเอง หรือหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
และภายในชุมชนกับชาวบ้านเอง เน่ืองจากท่ีผ่านมา พบว่ากระบวนการขับเคลื่อนงานมีการสื่อสารกัน                    
ในกลุ่มแกนนําคนทํางาน ซึ่งอาจทําให้ข่าวสารที่ถูกต้องไม่ได้รับการกระจายไปยังคนส่วนมาก ส่งผลให้
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนอาจนําไปสู่การความไม่เข้าใจท่ีขยายวง
กว้างขึ้น เช่น กรณีความวิตกกังวลของชาวบ้านต่อกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่
ตําบลป่าเมี่ยง ตําบลลวงเหนือ ตําบลเทพเสด็จ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลแม่แฝกใหม่ 
อําเภอสันทราย ตําบลห้วยแก้ว ตําบลออนเหนือ ตําบลออนกลาง ตําบลทาเหนือ ตําบลแม่ทา อําเภอ
แม่ออน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลห้วยยาบ ตําบลบ้านธิ อําเภอ
บ้านธิ ตําบลมะเขือแจ้ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2560  
 ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านบางส่วนไม่รู้ว่าควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร และ
สามารถจะดําเนินชีวิตแบบเดิมได้หรือไม่ การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องทําให้เกิดประเด็น                   
การพูดคุยในวงกว้าง และไม่มีความชัดเจนในคําตอบ ทั้งที่ความจริงแล้ว เหตุผลในการประกาศใช้                    
พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เน่ืองจากบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ตําบลป่าเมี่ยง ตําบลลวงเหนือ ตําบลเทพเสด็จ ตําบลเชิงดอย อําเภอ
ดอยสะเก็ด  ตําบลแม่แฝกใหม่  อําเภอสันทราย  ตําบลห้ วยแก้ว ตําบลออนเหนือ  ตําบล                    

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ออนกลาง ตําบลทาเหนือ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ และตําบลห้วยยาบ ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ ตําบลมะเขือแจ้ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน เน้ือที่ประมาณ  354.3136 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  221,446 ไร่ 
ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีค่า เช่น พันธ์ุไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์                   
ที่สวยงาม สมควรกําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพ่ือ
สงวนไว้ให้คงอยู่ ในสภาพธรรมชาติ เดิมมิ ให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือประโยชน ์                    
แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพ่ืออํานวยประโยชน์อ่ืนแก่รัฐและประชาชน                
 ดังนั้น หากมีการเช่ือมประสาน และให้ข้อมูล โดยเน้นให้เกิดสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  
ให้เกิดขึ้นในการทํางานกับพ้ืนที่ จะช่วยให้ไม่เกิดช่องว่างในการทํางานกับชุมชนชาวบ้าน เกิดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วม เข้าใจเจตนารมณ์และกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป 
 8. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ควรมีการสร้างแบบอย่าง
หรือต้นแบบความสําเร็จของการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนในพ้ืนที่
ชุมชนเอง หรือสําหรับผู้สนใจมาเรียนรู้จากภายนอก ซึ่งแหล่งเรียนรู้หรือต้นแบบดังกล่าวอาจเป็น                 
ตัวบุคคล หรืออาจเป็นรูปแบบการทํางานที่ประสบความสําเร็จในพ้ืนที่ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สามารถจับต้องได้  ยกตัวอย่าง เช่น ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ส่วนใหญ่ทุกหลังคาเรือนจะปลูกผักสวนครัวเพ่ือใช้สําหรับการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลด
รายจ่าย เกิดการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกันในชุมชน และในบางครัวเรือนสามารถทําให้เกิดรายได้อีกด้วย  
 นอกจากน้ี ความสําเร็จจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในบางหมู่บ้านที่ประสบ
ความสําเร็จ ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนหมู่บ้านอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา และนําไปปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเพ่ือให้มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ 
 9. กระแสการพัฒนาจากภายนอกส่งผลให้ตําบลออนใต้เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็น
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนทําให้สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนมีความซับซ้อน
เพ่ิมมากข้ึนตามมา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาในพ้ืนที่ พบว่า ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้น                    
ในชุมชน มีหลากหลาย เช่น การขายพ้ืนที่ทํากินให้แก่นายทุนนอกพ้ืนที่ การย้ายถ่ินของแรงงาน                    
ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน การยุบเลิกโรงเรียนเน่ืองจากจํานวนครูไม่เพียงพอ ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากรน้ํา การปรับตัวของชุมชนกับกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เกิดขึ้น ปัญหาการเผา
ฟางข้าวในพ้ืนที่ทําการเกษตร ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ราคา ปัญหาหน้ีสินของคน                   
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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300 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ในชุมชน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายของคณะทํางานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งต้องทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่
เกิดขึ้น และจะต้องให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่าน้ี  
 ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ มีประเด็นการทํางานที่ต้องให้ความสําคัญ ใน 3 เรื่องคือ ป่าไม้ ประมง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจะพบว่า งานด้านป่าไม้คือการฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม        
ให้กลับคืนสู่สภาพพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอย่างชัดเจน เพราะ
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ียังพบว่าชาวบ้านรอบ ๆ พ้ืนที่       
เกิดจิตสํานึกในการดูแลพ้ืนที่ป่า สําหรับงานด้านประมง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ัน ยังคงต้อง
ผลักดันและขับเคลื่อนเพ่ือให้เห็นความสําเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เป็นประเด็นท่ีมีความซับซ้อน และหลากหลาย และส่งผล
กระทบต่อคนในพ้ืนที่โครงการฯ ดังนั้นการกําหนดทิศทางการและให้น้ําหนักการขับเคลื่อนงานใน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจะต้องให้ความสําคัญและมีความชัดเจนว่า
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะดําเนินการนั้นหมายถึงประเด็นด้านใดบ้าง และจะต้องขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางใด เป็นต้น 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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301 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 จากวัตถุประสงค์ของการประเมินที่กําหนดขอบเขตการประเมินพ้ืนที่ตําบลออนใต้ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้ังของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก                   
พระราชดําริให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาศูนย์สาขาของโครงการพระราชดําริที่มีการดําเนินการอยู่ใน                  
ปัจจุบันทั่วประเทศ สามารถสรุปผลที่จะนําไปใช้เป็นต้นแบบสําหรับขยายผลการดําเนินการโครงการ                   
พัฒนาศูนย์สาขาท่ีมีอยู่โดยใช้ช่ือว่า รูปแบบห้วยลาน (HUAILAN  Model) 
 
สาระสําคัญของ “HUAILAN” Model ประกอบด้วย 
 
 H  =  Happiness  หมายถึง ความผาสุกของประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดของ                    
โครงการ   
 โครงการพระราชดําริทุกโครงการที่ เกิดข้ึน ในประเทศไทย ถือได้ว่ามีจุดกําเนิด      
อันย่ิงใหญ่จากที่เดียวกันคือด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันเป็นพระมหา                     
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    
ได้มอบไว้ให้แก่ชาวไทยทุกคน การดําเนินการภายใต้โครงการน้ีล้วนแต่แฝงไปด้วยความรัก ความ
ปรารถนาดีที่จะให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
อันจะนําไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนและสังคมที่สงบสุขอย่างย่ังยืน 
 ผลที่ได้จากการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏชัดแก่ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ต่างเป็นที่ประจักษ์ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพระราชดําริที่มีมากกว่า 
4,000 โครงการตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติตลอดมา สิ่งเหล่านี้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจสําหรับประชาชน
ที่มีโอกาสได้รับรู้ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ ก่อให้เกิดความสุขแผ่กระจายทั่วทุก
สารทิศในที่ที่โครงการพระราชดําริได้ไปถึงซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย 
 
 U  =  Unity  หมายถึง  มีความเป็นเอกภาพในการดําเนินงาน 
 ความเป็นเอกภาพในการทํางานภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ถือเป็น 
เรื่องสําคัญย่ิงที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานที่จะทําให้โครงการนั้นสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ 
 ความเป็นเอกภาพนั้นหมายรวมถึงความเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ                    
ที่เข้ามาบูรณาการในการทํางาน และท่ีสําคัญที่สุดคือความเป็นเอกภาพในหมู่ของประชาชนและผู้นํา
ในชุมชนน้ัน ๆ 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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302 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 ข้อสังสังเกตเห็นคือ ปัจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่ส่งผลให้การดําเนินงานโครงการอัน
เน่ืองจากพระราชดําริในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจในการ
ทํางาน การมีส่วนร่วมในการทํางานของทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการที่ต้องดําเนินไป ทั้งร่วมในการ
วางแผนการทํางาน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ การมี
ส่วนร่วมในการกํากับติดตาม การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน และท่ีสําคัญที่สุดคือ  
ทุกส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการอย่าง   
เท่าเทียมกัน 
 สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญในการก่อให้เกิดเอกภาพในการทํางาน เพราะหากทิศทาง 
ในการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความขัดแย้งในการดําเนินงานก็จะลดน้อยลง ทําให้การ
ดําเนินงานสามารถเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น 
 
 A  =  Attitude  หมายถึง  การมีทัศนคติที่ดีในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ 
 ทัศนคติถือเป็นเรื่องสําคัญในการดํารงชีวิต รวมถึงการปฏิบัติงานใด ๆ ของมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริยิ่งมีความจําเป็น             
ที่ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางานด้วยความเข้าใจในหลักการ วิธีการปฏิบัติ
เน่ืองจากการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้นอาจแตกต่างจากการดําเนินงาน
โครงการโดยทั่วไป เพราะโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริถือเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย
ศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดและนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรที่รู้จักกันโดยทั่วไปในช่ือว่า “ศาสตร์พระราชา”  
 แต่ในขณะเดียวกันการดําเนินงานไม่ได้มุ่งการใช้ส่วนท่ีเป็นองค์ความรู้แต่เพียงอย่าง
เดียวยังมีการนําศิลปะในการทํางานมาใช้ควบคู่กันไปด้วย ดังน้ันผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการ     
ให้ประสบความสําเร็จได้นั้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการทํางาน     
จึงจะทําให้การปฏิบัติงานน้ันบรรลุผลได้อย่างแท้จริง 
 
 I   =  Integrated  หมายถึง  มีการบูรณาการความร่วมมือในการทํางานของทุก 
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกันกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ที่มีการดําเนินการอยู่ทั่วประเทศ มุ่งเน้นที่จะ
บูรณาการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชดําริเพ่ือให้
บรรลุไปสู่เป้าหมายที่กําหนด ดังนั้นการวางระบบและกลไกในการดําเนินการเพื่อให้การบูรณาการ
ภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง 
โดยเฉพาะหน่วยงานสําคัญที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน หากไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ แล้วอาจเกิดผลกระทบที่ทําให้โครงการไม่สามารถบรรลุผลตามที่ต้ังเป้าไว้ นอกจากน้ี
อาจเกิดการสูญเสียงบประมาณและการซํ้าซ้อนของงานโดยไม่จําเป็น 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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303 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 สําหรับการบูรณาการการปฏิบัติงานที่เหมาะสมควรกําหนดระบบและกลไกท่ีชัดเจน 
โดยระบบในการทํางานควรมีการจัดวางโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
โครงการอันเน่ืองมจากพระราชดําริแต่ละโครงการเป็นตัวต้ัง และบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ที่กําหนด ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติภารกิจน้ันมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จได้มากข้ึนเน่ืองจากหน่วยงานที่ได้รับเลือกเข้ามาบูรณาการในการทํางานด้วยกันน้ันต่างมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์นั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันนอกจากการกําหนด
โครงสร้างในส่วนของการบริหารงานโครงการที่จะเป็นผู้กํากับดูแลในเชิงนโยบายของการทํางานน้ัน 
คณะทํางานในเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากหากมอบหมายภารกิจในการทํางานให้แก่หน่วยงานในระดับนโยบาย                    
เพียงอย่างเดียวในทางปฏิบัติอาจไม่มีความคล่องตัวเท่าท่ีควร ดังน้ันจึงควรกําหนดคณะทํางาน                    
ในระดับพ้ืนที่ที่บูรณาการให้บุคคลหรือหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ให้ลงไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 และที่สําคัญหากในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะทํางานท้ังในระดับนโยบาย
ซึ่งทําหน้าที่ในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของโครงการพระราชดําริและนําไปสู่
คณะกรรมการ/คณะทํางานปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่แล้ว ส่วนที่สําคัญที่สุดคือการบูรณาการให้ทุก
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการทํางานและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามความถนัด
และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานด้วย 
 
 L   =  Love  and Learn  หมายถึง  มีความรักและปรารถนาดีระหว่างกันและมี
กระบวนการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกัน 
 จากการเก็บข้อมูลการประเมินผลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจํานวนหลายครั้ง สิ่งที่ถูกสะท้อนมาจากผู้นําชุมชนและตัวแทนภาคประชาคมต่าง ๆ ของ
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านในการทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พบว่า ในหลายครั้งมีภาพของความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น มีภาพของความคิดเห็นของแต่ละส่วนที่ไม่ตรงกัน มีลักษณะของความไม่พอใจในการ
ได้รับผลประโยชน์ของโครงการท่ีไม่เท่าเทียมกัน แต่ในที่สุดคําตอบสุดท้ายที่คณะทํางานประเมินผล
โครงการฯ ได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ พบว่า เหตุผลสําคัญที่ทําให้ความขัดแย้งที่มีอยู่ไม่ลุกลาม
บานปลายจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งท่ีรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้   คือ  ความรัก                   
และปรารถนาดีระหว่างกันของคนในชุมชน พ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านจิตใจของคนในชุมชนตําบล                  
ออนใต้ส่วนใหญ่ล้วนแต่คิดว่า พ้ืนที่ ของตําบลออนใต้อยู่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้ วยลาน                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทําให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นและศรัทธา มีความรัก
และหวงแหนในความเป็นพ้ืนที่ของโครงการพระราชดําริไม่ว่าจะมีข้อขัดข้องไม่สบายใจหรืออึดอัดใจ
ทั้งหมดนั้น สามารถถูกทําให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ ด้วยความท่ีได้ช่ือว่าทุกคนอยู่ภายใต้พ้ืนที่ที่ได้รับ
พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรร่วมกัน ทุกคน

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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304 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เป็นลูกซึ่งมีพ่อคนเดียวกัน สิ่งน้ีเป็นปัจจัยสําคัญท่ียึดโยงให้เกิดความรักความปรารถนาดีระหว่างกัน
ของคนในพ้ืนที่ 
 นอกจากน้ี คณะทํางานการประเมินผลโครงการฯ เช่ือว่ากระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์การทํางานต่าง ๆ ของคนในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามา
ดําเนินการในพื้นที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งด้วย สังเกตเห็นได้ว่า ในหมู่บ้านที่มีความสําเร็จ
และมีความเจริญก้าวหน้ากว่าหมู่บ้านอ่ืนในทุก ๆ ด้าน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ เช่น   
บ้านปง หมู่ที่ 8 ที่มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนเองมีความสามารถ     
ในการเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันในต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมี
ลักษณะเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ดังน้ันในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้หากจะให้
หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีความเจริญในตัวเองมากแล้วน้ัน ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและขยายผลการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยฐานความรู้ องค์ความรู้ที่หมู่บ้านมีอยู่ ถ่ายทอดไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
ภายในพ้ืนที่ของตําบลออนใต้ เพ่ือให้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้ภาพรวม
ของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้มีความเจริญก้าวหน้าได้ ตามพระราชปณิธานท่ีพระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ต้ังพระราชหฤทัยเอาไว้ต้ังแต่เร่ิมโครงการ 
 
 A  =  Activity  หมายถึง  มีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
 สิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จในการทํางานอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ                     
การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ของโครงการฯ นอกเหนือจากแผนและนโยบายที่คณะกรรมการ/
ทํางานในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ/คณะทํางานปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่เป็นผู้
กําหนดไว้แล้วนในทุกขั้นตอนของการทํางานนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน
พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ได้รับความร่วมมือใน
การทํางานจากประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  จากการดําเนินการในหลายโครงการที่ผ่านมา
พบว่า เน่ืองจากการจัดกิจกรรมบางอย่างไม่ได้ผ่านความเห็นหรือผ่านการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
ประชาชน จึงทําให้การจัดกิจกรรมเป็นเพียงการจัดตามรูปแบบเพ่ือให้เสร็จสิ้นไปตามปีงบประมาณ
เท่านั้น และมีหลายครั้งที่พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนกลุ่มเดิม ๆ เพียงไม่กี่คน ซึ่งทําให้การทํางาน
นั้นไม่ประสบผลตามที่ต้ังไว้อย่างแท้จริง 
 ดังน้ันการพิจารณาการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ที่ เป็นเป้าหมายสําคัญของโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ ร่วมคิด ร่วมวางแผน                    
ร่วมดําเนินการ เช่ือว่าการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ันน่าจะตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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305 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 N  =  Network  หมายถึง  มีเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนการทํางาน      
ที่มีประสิทธิภาพ 
 การดําเนินงานในปัจจุบันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่า ไม่มีใคร                    
องค์กรใดหรือหน่ วยงานใดที่ จะสามารถดําเนิ นงานให้ประสบความสํ าเร็จ ได้ โดยลํ าพั ง                   
ผู้ที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานที่เข้มแข็ง                  
ในลักษณะของการสนับสนุนการทํางาน ใช้ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญเฉพาะทางของหน่วยงาน
ตนเองไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนการทํางานระหว่างกัน ทําให้ช่องว่างของการทํางานใน
ส่วนที่เป็นข้อจํากัดของตนเองนั้นลดลง เน่ืองจากถูกเติมเต็มจากเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมอยู่ใน
องค์กรเดียวกัน เครือข่ายการทํางานที่พบในปัจจุบันเป็นไปได้ทั้งเครือข่ายการทํางานในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากภาคประชาชน ซึ่งหากการดําเนินงานในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่เข้า
ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะนําไปสู่ความสําเร็จของโครงการได้สะดวกมากขึ้น 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการฯ 
 1  ทบทวนการต้ังคณะทํางานโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานพระราชดําริให้มีการดําเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้น 1 ชุด ในปี พ.ศ 2535 และเป็นเพียง
คณะทํางานชุดเดียวที่มีคําสั่งแต่งต้ังขึ้น แต่ในเวลาต่อมา เมื่อมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินในปีพ.ศ. 2545 ที่มีการปรับเปลี่ยน ยุบรวมส่วนราชการต่าง ๆ ทําให้ส่วนราชการบางแห่งที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในคําสั่งเดิมนั้น เปลี่ยนสภาพไป เช่น สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) และ  
กรมป่าไม้ที่มีการยุบ ปรับเปล่ียนโครงสร้าง แบ่งส่วนราชการ เป็นหน่วยงานใหม่ ทําให้บทบาทในการ
ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งเดิมน้ันไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ดังน้ันเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้  คณะทํางานประเมินผลโครงการฯ เห็นว่า ควรมีการทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหม่ โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
 1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานอย่างน้อย จํานวน 2 ชุด โดยให้มีทั้ ง
คณะกรรมการกํากับนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี และคณะกรรมการ/คณะทํางานระดับปฏิบัติงานที่ทํา
หน้าที่ประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
        (1)  คณะกรรมการกํากับนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ ควรพิจารณาแต่งต้ังโดย
คํานึงถึง เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการเป็นหลัก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ควรเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นอยู่กับกรอบภารกิจตามยุทธศาสตร์เป็นสําคัญ  เช่น ภารกิจหลักตาม
พระราชดําริ การพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้  พัฒนาส่งเสริมทางด้านการประมง และการส่งเสริมคุณภาพ

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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306 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ชีวิตของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมประมง กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ หน่วยงานทางปกครองที่ดูแลพ้ืนที่ เป็นต้น  
 นอกจากน้ีตามแนวพระราชดําริที่มุ่งเน้นให้นําผลสําเร็จจากการดําเนินงานของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เน่ืองมาจากพระราชดําริมาขยายผลในโครงการพัฒนา                    
พ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในฐานะศูนย์สาขา จึงควรพิจารณาแต่งต้ังให้มีผู้แทนจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
รวมท้ังผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) ในฐานะผู้กํากับนโยบายระดับชาติด้วย 
        (2)  คณะกรรมการ/คณะทํางานประสานงานในพ้ืนที่ ถือเป็นกลไกสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการทํางานในส่วนน้ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน    
ในพ้ืนที่อย่างมาก ดังน้ันคณะกรรมการ/คณะทํางาน จึงควรประกอบด้วยผู้นําชุมชน นายกเทศมนตรี 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือจะได้เข้าใจถึง
ปัญหาและทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถทําให้การขับเคล่ือนการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2 กําหนดกรอบระยะเวลาในการทํางานของคณะกรรมการ/คณะทํางานแต่ละชุดให้
ชัดเจน เช่น อาจกําหนดไว้ว่าให้มีการทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานแต่ละชุดทุก ๆ 
2 ปี ทั้งนี้เน่ืองจากในส่วนของคณะกรรมการ/คณะทํางานจากหน่วยงานต่าง ๆ มักมีการเปลี่ยนแปลง 
หมุนเวียนกันตามตําแหน่งหน้าที่อยู่เป็นประจํา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการทํางาน และ
เพ่ือให้ได้ผู้รับผิดชอบที่มีความเข้าใจในหลักการของโครงการฯ ได้อย่างดีนั้น จึงต้องให้มีความเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
 
 2  จัดทําแผนบูรณาการภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่แผนระดับ
ยุทธศาสตร์ จนถึงแผนระดับปฏิบัติการ 
 ในการทํางานที่จะทําให้มีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีแผนการดําเนินงาน                    
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น มีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดความชัดเจนในภารกิจที่แต่ละหน่วยงาน
จะต้องรับผิดชอบ ดังน้ันการบูรณาการในระดับแผนยุทธศาสตร์จึงจําเป็นท่ีจะต้องให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้มาร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฯ เพ่ือให้ เกิดความชัดเจน                     
และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
 สําหรับการบูรณาการท่ีจําเป็นจะต้องทําให้เกิดความชัดเจน ประกอบด้วยการบูรณา
การภารกิจเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนอย่างในอดีต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภารกิจบางอย่าง เช่น                    
การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีหน่วยงานหลายแห่งมีกรอบการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียง
กัน  ดังน้ันในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจในด้านต่าง ๆ จึงควรกําหนดให้ชัดเจนว่า ภารกิจใดจะมอบหมาย 
ให้หน่วยงานใดดําเนินการ โดยกําหนดและระบุในแผนอย่างชัดเจน ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานมีความ
คล่องตัวไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติ 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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307 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 นอกจากน้ีการบูรณาการในส่วนของงบประมาณการใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นอีก                   
ส่วนหน่ึงที่สําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบูรณาการให้ชัดเจน เน่ืองจากการดําเนินงานใด 
ก็ตาม  ปัจจัยเร่ืองของงบประมาณถือเป็นปัจจัยสําคัญ พบว่า ในหลาย ๆ ครั้งที่มีภารกิจ แต่ไม่มี
งบประมาณรองรับ ซึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงลงไปได้ 
 นอกจากน้ีการบูรณาการการทํางานในส่วนของคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการบูรณาการภารกิจ
อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากในส่วนของนโยบายเป็นผู้กําหนดกรอบภาพกว้างในการทํางาน  กําหนดแผน 
ในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันใน
ส่วนของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจถึงความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ จึงจําเป็นที่จะต้องสื่อสารกันให้เกิดความชัดเจน                  
ระหว่างคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทีชั่ดเจน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 3.  กําหนดกลไกการทํางานโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน         
ทุกขั้นตอน 
 ปัจจุบัน หัวใจสําคัญในการทํางานในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวข้อง                   
กับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนที่สําคัญที่สุดคือการที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การมีส่วนร่วมแต่เพียงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของ
โครงการเท่าน้ัน 
 สําหรับการมีส่วนร่วมที่แท้จริง หมายถึงการมีส่วนร่วมต้ังแต่การกําหนดแผนงาน   
การดําเนินงาน  การกํากับติดตามการทํางาน การประเมินผล และที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการปฏิบัติงานควรจะต้อง
ตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่จะเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง    
ตรงตามความต้องการได้ดีที่สุดคือประชาชนในชุมชนเอง  
 
 4.  สร้างระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานของโครงการฯ ให้ครอบคลุม 
ในทุกมิติ 
 ในการดําเนินงานของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต่าง ๆ ส่วนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหามาอย่างต่อเน่ืองคือระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เน่ืองจาก                    
ในการดําเนินงานโครงการพระราชดํารินั้น ส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่หลากหลายและครอบคลุมภารกิจในหลายมิติ  แต่ที่ผ่านมาในการทํางานมักเป็นไปในรูปแบบ 
ของการทํางานแยกส่วน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว การรายงานผลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด   
แต่ยังขาดการบูรณาการที่จะรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล ณ จุดใดจุดหนึ่งเพียงแห่งเดียว ทําให้ปัญหาใน
การใช้ข้ อมู ลหรือการติดตามผลการดําเนิ น งาน ในภายหลั งไม่ สามารถสืบค้นหาข้อมู ล                     
สารสนเทศที่ถูกต้องได้ ดังน้ันจึงควรดําเนินการสร้างระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
โดยเน้นหลักของการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)   

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

307



 
 

308 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

โดยระบุให้ชัดเจนในแผนการทํางาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ    
เมื่อดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานตนเองแล้วเสร็จ จะต้องจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและ
จัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง รายงานมาไว้ยังจุดรวบรวมข้อมูลของโครงการฯ ด้วย นอกเหนือจากการทํา
รายงานสรุปส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว   
 นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดทํา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดส่งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทําให้
การดําเนินงานมีมาตรฐานและมีความสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับ 
นโยบาย ที่ผู้บริหารจะสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและกําหนดทิศทางของการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และในระดับปฏิบัติการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ร่วมบูรณาการภารกิจกันจะสามารถ
มองเห็นภาพการทํางานในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 
 
 5.  ขยายผลการดําเนินงานโครงการฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานไปยังสาธารณะอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างยั่งยืน 
หลักการที่สําคัญคือ ควรให้ความสําคัญกับการนําความสําเร็จของโครงการฯ ที่เป็นรูปธรรมไป    
ขยายผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะในหมู่บ้านท่ีประสบความสําเร็จจน
สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งแล้ว ควรจะต้องทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินงานไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้หมู่บ้านเหล่าน้ันเกิดการพัฒนาเพ่ิมขึ้น     
จนกลายเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งได้ในอนาคต และนอกจากน้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินงานต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนภายนอกเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญอีกประการหน่ึง เพ่ือ
ยืนยันแก่สาธารณชนถึงผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
ที่ส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้กว้างไกลมากยิ่งข้ึน 
 
 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินผลโครงการครั้งต่อไป 
 1 เพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินการประเมินผลของโครงการจาก 180 วันเป็น 210 วัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตด้านงานด้านพ้ืนที่และช่วงเวลาในแต่ละฤดูกาลเป็นสําคัญ 
 2  กําหนดให้มีการติดตามการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังน้ี 
ไปปฏิบัติ เพ่ือจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลโครงการฯ ที่ชัดเจน 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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309 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประวัตินักวิจยัและนักวิจัยที่ปรึกษา 
 

1. ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย) ……… นายสรุสิงห์  แสงโสด ................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ) …… MR.SURASINGH  SANGSOD …………………………………………… 

เพศ ... ชาย ..... อายุ ..44...ปี 
 
2. การทํางาน  

ตําแหน่งปัจจุบัน (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.) …………………… อาจารย์ ................................................ 
สถานที่ทํางาน ... ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่  เลขท่ี 202  ถนนช้างเผือก  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
รหั ส ไ ป รษ ณี ย์  50300  โ ท ร ศั พท์ .  053- 885762- 3    โ ท ร ส า ร .  053- 885709  e- mail  
surasingh_san@cmru.ac.th, ajarnbb@hotmail.com 
ตําแหน่งบริหาร   ผู้อํานวยการสาํนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

3. ที่อยู่ (ที่บ้าน) .... 99/1  ถนนต้นขาม  ตําบลท่าศาลา  อําเภอเมือง ................................................ 
จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50000  โทรศัพท์. 081-5959942  โทรสาร. ...-......................... 
e-mail  surasingh_san@cmru.ac.th, ajarnbb@hotmail.com 
 

4. ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี  สาขา  การพัฒนาชุมชน         วิทยาลัยครูเชียงใหม่   ปีที่จบ 2539 

 ปริญญาโท  สาขา  การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่   ปีที่จบ 2545 
 ปริญญาเอก (กําลังศึกษา) สาขา ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  
 
5. สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ (ตอบได้มากกว่า 1)   

การพัฒนาชุมชน   เศรษฐกิจชุมชน  การบริหารงานพัฒนาชุมชน  การประเมินผลโครงการ 
 

6. ประสบการณ์การทํางาน 
6.1 ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  (พ.ศ.2560) 
6.2 รักษาราชการแทนผู้ อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ.2559) 
6.3 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  (พ.ศ. 2558-2560) 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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310 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

6.4 กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวแทน
ผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) (พ.ศ. 2558-2560) 

6.5 หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2553-2557) 

6.6 รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2553-2557) 

6.7 ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ. 
2549-2553) 

6.8 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน) 

6.9 อาจารย์อัตราจ้างโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2544 - 2546) 

6.9.1 ปฏิบัติงานช่วยการสอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2542 - 2544) 
 

7. ผลงานวิชาการ (เช่น Proceeding  ตํารา  ฯลฯ) 
7.1 ผลงานวิจัย 

สุรสิงห์  แสงโสด (ร่วมวิจัย). (2549). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

______________ (ร่วมวิจัย). (2550). การติดตามสภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548-2549. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่.  

_______________ (ร่วมวิจัย). (2551). สภาพการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549-2550. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

_______________ (ร่วมวิจัย). (2551). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2554). การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2555 
ของเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  36  แห่ง. สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

_______________. (2555). การศึกษาบริบทชุมชนภายใต้โครงการถอดองค์ความรู้                  
ครู ภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา   ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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พระราชดําริ พ.ศ.2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556-2557. สํานักงาน
จังหวัดเชียงราย.  

_________________________. (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดลําพูน พ .ศ .2556-2557. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน.  

_________________________. (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดตาก พ .ศ .2556-2557.  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2558). การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  16  แห่ง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)              
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ  2558                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่  จํานวน  9  แห่ง                 
และอําเภอสันทราย  จํานวน  3  แห่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

 
สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2559). การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิ

ราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  11  แห่ง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. 

มนัส  สุวรรณ, ศ.ดร.  กังสดาล  กนกหงส์, ผศ.ดร.  และสุรสิงห์  แสงโสด. (2559). รูปแบบ
การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic  Education) 
.ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข : ศึกษากรณี
จังหวัดเชียงใหม่. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง  สถาบันพระปกเกล้า. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2560). การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  4  แห่ง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2561). การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน   2  แห่ง .  สํานักงานจัดการศึกษาทั่ วไปและศิลปวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

 
7.2 ตํารา  หนงัสอื บทความทางวิชาการ 

สุรสิงห์  แสงโสด (แต่งร่วม). (2547). วิถีไทย. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

สุรสิงห์ แสงโสด . (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระเบียบวิธี วิจัยทาง
สังคมศาสตร์. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

_______________. (2552) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน. 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2553). สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด (แต่งร่วม). (2553). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชุมชนกับการ
พัฒนา . สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด. (2555). รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟิ้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.
2554-2555  และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2555). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีป่าขุน
แม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2555.  ศูนย์ ติดตามและประเมินผล  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเ พ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2556). รายงานการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.2556. สํานักติดตามและประเมินผล 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ประวัตินักวิจัยและนักวิจัยที่ปรึกษา 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวกังสดาล กนกหงษ ์
   (ภาษาอังกฤษ) Miss  Kangsadan Kanokhong 
   เพศ หญิง   อายุ   42 ปี 

2. การทํางาน  
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กังสดาล กนกหงษ์ 
สถานที่ทํางาน  สาขาวิชาการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร  คณะผลิตกรรมการเกษตร   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขที่ 63 หมู่ 4   ตําบลหนองหาร  อําเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
50290 
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทํางาน ) 053- 873294 ต่อ 105  หมายเลขโทรสาร  053- 873294 
หมายเลขโทรศัพท์ (ติดต่อโดยตรง )088-261-2446 
E-Mail Address  :  kangsadan@hotmail.com 

3. ที่อยู่ (ที่บ้าน)  429/11  Land and House Park View หมู่บ้านพฤกษ์ลดา 2 ซอย 2   
 ถนน เชียงใหม่-พร้าว  ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี       ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง    

    ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)  การพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ปริญญาเอก      Ph. D (Doctor of Philosophy ) in Community Development  
              University of the Philippines Los Banos (UPLB) 
5. สาขาวิชาที่เชีย่วชาญ (ตอบได้มากกว่า 1)   
     การพัฒนาชุมชน   เศรษฐกิจชุมชน  การบริหารงานพัฒนาชุมชน  การประเมินผลโครงการ 
6. ประสบการณ์การทํางาน 
     พ.ศ. 2542- พ.ศ. 2553      อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
    พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551      อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
    พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553      รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ     

(หอสมุดกลาง)  มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
 
 
    พ.ศ.2554  -   ปัจจุบัน          อาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและ 
                                         นิเทศศาสตร์เกษตร  คณะผลิตกรรมการเกษตร  
                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่
    พ.ศ. 2551 –  พ.ศ.2558         เลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  จังหวัดลําปาง 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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314 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7. ผลงานวิชาการ  
7.1. โครงการแผน Child Watch เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์และการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ ระยะที่ 1 โดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (นักวิจัยร่วม)  

7..2 โครงการแผน Child Watch เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์และการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ ระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (นักวิจัยร่วม) 

7.3 โครงการความร่วมมือเพ่ือการติดตามและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชน 
(Child Watch) ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

7.4 โครงการแผนงาน Child Watch เพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสภาวการณ์และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ภาคเหนือ ระยะที่ 3   โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) (นักวิจัยร่วม) 

7.5 การศึกษาเชิงลึก ถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านครอบครัวเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน ภาคเหนือตอนบน แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันรามจิตติ  สกว. (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

7.6 บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา จังหวัดลําปาง            
จังหวัดเชียงราย แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันรามจิตติ  สกว. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

7.7 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ร้านค้า
สาธิตชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แหล่งทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง และ สกอ.(หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

7.8 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาแหล่งทอ่งเทียวและการจัดการท่องเท่ียวชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ต.
แจ้ซ้อน อ. เมอืงปาน  จ.ลําปาง (ผู้วิจัยร่วม) 

7.9 ประเมินกองทุนการเมืองภาคพลเมือง ประจําปี 2552 จังหวัดลําปาง, ลําพูน (กรรมการ) 
     7.10 ประเมินกองทุนการเมืองภาคพลเมืองประจําปี 2553 จังหวัดลําพูน (กรรมการ) 
     7.11 งานวิจัยถอดบทเรียนความสําเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเต๋ิน  ตําบล 
สบป้าด  อําเภอแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง  ได้รับทุนสนับสนุน จาก  สถาบันพระปกเกล้า (หัวหน้า
โครงการวิจัย )  

7.12  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของชุมชนเกษตรกรชาวสวนลําไย
ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี แหล่งทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 (ผู้รว่มวิจัย) 

7.13 การศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน  ศึกษาเฉพาะกรณี กลุม่วิสาหกิจพืชผักอินทรีย์  
จังหวัดเชียงใหม่  แหล่งทุน สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

7.14 กระบวนการเสริมพลังในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตร ีเมือง             
เดลี  ประเทศอินเดีย แหล่งทุน ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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315 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย (NRCT – ICSSR) ประจําปี 2557 ในสาขา  Community 
Development(หัวหน้าโครงการวิจัย) 
     7.15 การประเมินโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ภาคเหนือ ตอนบน 8 
จังหวัด ประจําปี 2557 แหล่งทุนสนับสนุน สํานักงานกองทุนพัฒนาการเมืองการเมืองภาค   
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

7.16 รูปแบบการให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่    แหล่ง
ทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า ประจําปี 2559  ( ผูร้่วมวิจัย)  
         7. 17 การจัดการความรู้ด้านการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุนสนบัสนุน วช.ปี งบประมาณ 2561 (หัวหน้าโครงการ) 
        7.18 การยอมรับวิธีการผลิตพืชภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) 
ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อําเภอแม่ตาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 2560 
 

7.1 บทความทางวิชาการ 
กังสดาล กนกหงษ์  (2557)   การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 

บริหารจัดการศูนย์ร้านค้าสาธิตชุมชนอย่างยั่งยืน ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
วารสารศิลปะศาสตร์ หมาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2557 
 

กังสดาล กนกหงษ์  (2559)   การประเมินโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
(ภาคเหนือตอนบน) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่8 ฉบับที่ 2 ประจํา เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 

กังสดาล กนกหงษ์ (2560) การจัดการแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลําไย  
จังหวัดเชียงใหม่ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

กังสดาล กนกหงษ์ (2560) แนวทางการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
พืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ วารสารพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - มิถุนายน 
2560 

กังสดาล กนกหงษ์ (2560) การยอมรับวิธีการผลิตพืชภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อําเภอแม่ตาง จังหวัด
เชียงใหม่  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 36 ฉบับที ่1 มกราคม-เมษายน 2562 

 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ประวัตินักวิจยัและนักวิจัยที่ปรึกษา 

 
1. ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย) ………………. นางสาวนิชธิมา บุญเฉลียว ................................................... 

 (ภาษาอังกฤษ) …..… Ms. Nitthima Boonchaliew ……………………………………………
เพศ ....หญิง..... อายุ ....35....ปี 

 
2. การทํางาน 

ตําแหน่งปัจจุบัน (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.) ………………………..…...… อาจารย์ .......................................... 
สถานที่ทํางาน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  เลขที่ 202  ถนนช้างเผือก  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 
50300  โทรศัพท์ 053-885762-3  โทรสาร 053-885709  e-mail: nitthima@hotmail.com 
 
ตําแหน่งบริหาร   หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

3. ที่อยู่ (ที่บ้าน) 44/1 ซอย 9 ถนนมูลเมือง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  
50200  โทรศพัท์ 091-079-6939  โทรสาร (ไมม่ี)  e-mail: nitthima@hotmail.com 
 

4. ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตร ี สาขา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ปีที่จบ 2547 
ปริญญาโท สาขา การพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปีที่จบ 2552 

 
5. สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ (ตอบได้มากกว่า 1)   

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ  อัตลักษณท์างวัฒนธรรม  สังคมศาสตรก์ับการพัฒนา 
 

6. ประสบการณ์การทํางาน 
6.1 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) 
6.2 อาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) 
 

6.3 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 - 2557) 

6.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการและผู้ช่วยนักวิจัย  
ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2552 - 2554) 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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318 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

6.5 นักวิจัยโครงการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดลําพูน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2549) 

 
7. ผลงานวิชาการ (เช่น Proceeding ตํารา ฯลฯ) 

7.1 ผลงานวิจัย 
นิชธิมา บุญเฉลียว (นักวิจัยร่วม). (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร

น้ําแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556-2557. สํานักงานจังหวัดเชียงราย.  
___________________________. (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2556-2557. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน.  

___________________________. (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดตาก พ.ศ. 2556-2557. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก.  

 
7.2 ตํารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ 

นิชธิมา บุญเฉลียว (นักวิจัยร่วม). (2556). รายงานการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2556. สํานักติดตามและประเมินผล 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.).  

นิชธิมา บุญเฉลียว. (2553).  “อาหารกับความทรงจําทางสังคมของชาวลื้อพลัดถิ่นที่เชียงคํา”. 
ปาก-ท้อง และของกิน : จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน”. ศูนย์มานุษยวิทยา               
สิรินธร (องค์การมหาชน). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9. 

_______________. (2553). “อาหารกับพิธีกรรม: การประดิษฐ์สร้างความทรงจําทางสังคมของ
ช า ว ลื้ อ พ ลั ด ถิ่ น ใ น เ ชี ย ง คํ า  จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า ” .  ว า ร ส า ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 3 (2), 107-132. 

_______________. (2552). “การท่องเที่ยวกับการร้ือฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
เชียงคํา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 9 (2), 119-153. 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7. ผลงานวิชาการ (เช่น Proceeding  ตํารา  ฯลฯ) 
7.1 บทความวิจัย 

เสกสรร  ท้าวทุมมาและคณะ (2561). กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา  
 ศาสนา และวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.รายงานสืบเน่ือง 

การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”  
ลําปางวิจัย ครั้งที่ 4  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
จังหวัดลําปาง.หน้า(88-102) 

เสกสรร  ท้าวทุมมาและคณะ (2560). การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่.             
รายงานสืบเน่ืองการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น            
ที่ยั่งยืน” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์         
ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. หน้า(366-374) 

 Seksun  Thaothumma (2002). Analyze comparison Thai’s social studies teaching  
and Japanese’s social studies teaching in secondary school. Shiga  
university (133-146) 

7.2 ผลงานวิจัย 
เสกสรร  ท้าวทุมมา(ร่วมวิจัย). (2554). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2555      
ของเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  36  แห่ง. สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2555). การศึกษาบริบทชุมชนภายใต้โครงการถอดองค์ความรู้                  
ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พ.ศ.2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2555). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุน
 แม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555.   

ศูนย์ติดตามและประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). 

______________(ร่วมวิจัย). (2556). รายงานการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.2556. สํานักติดตามและประเมินผล  
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.). 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 _______________(ร่วมวิจัย ). (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556-2557. สํานักงานจังหวัด
เชียงราย.  

_______________(ร่วมวิจัย ). (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ํ าแบบบู รณ าการ  จั งห วัดลํ าพู น  พ .ศ .2556-2557. สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน.  

_______________(ร่วมวิจัย ). (2557). โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพ ยากรน้ํ าแบบบู รณ าการ  จั งห วัดตาก  พ .ศ .2556-2557. สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2558). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  16  แห่ง. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

_______________(ร่วมวิจัย ). (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)              
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปี งบประมาณ  2558                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่  จํานวน  9  แห่ง                 
และอําเภอสันทราย  จํานวน  3  แห่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

_______________(ร่วมวิจัย). (2559). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  11  แห่ง. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

7.3 ตํารา  หนงัสอื บทความทางวิชาการ 
เสกสรร  ท้าวทุมมา (แต่งร่วม) (2558). สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับ

ปรับปรุง 2558). สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

เสกสรร  ท้าวทุมมา (แต่งร่วม). (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชุมชนกับการ
พัฒนา (ฉบับปรับปรุง 2558). สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

เสกสรร  ท้าวทุมมา (2555). รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟิ้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.2554-
2555  และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จังหวัด
เชียงราย. สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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324 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

https://www.edtguide.com/review/456896/Baan-Pong-Huai-Lan (วันท่ีสืบค้น 27 
สิงหาคม 2561). 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม่). (2557 ก). “ที่ต้ังโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  
https: / /
ww.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/hotos/a.698549310211415/77189741
9543270/?type=3&theater (วันที่สืบค้น 27 สิงหาคม 2561). 

__________ (2557 ข). “งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดต่าง ๆ และงานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําจืดลงใน
แหล่ง นํ้าสาธารณะและราษฎรภายในพื้นที่ โครงการฯ”. [ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา 
https://www.facebook.com/ciangmaiinlandfisheries/hotos/a.698549310211415/771
897419543270/?type=3&theater (วันที่สืบค้น 27 สิงหาคม 2561). 

__________ (2557 ค). “งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด งานเพ่ิมผลผลติการประมงในแหล่งน้ํา                   
งานโครงการประมงโรงเรียนงานฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน คณะกรรมการ
แหล่งน้ําและเกษตรกร”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/ 
photos/a.771893516210327/771893836210295/?type=3&theater (วันที่สืบค้น 27 
สิงหาคม 2561). 

__________ (2557 ง). “โครงการจัดนิทรรศการทางการประมงบริเวณพลับพลาที่ประทับอ่างเก็บ
น้ําห้วยลาน และปล่อยพันธ์ุปลาบ้า จํานวน 5,000 ตัว ลงอ่างเก็บนํ้าห้วยลาน ภายใต้
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559”. 
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.1238350769564597/ 
1238351349564539/?type=3&theater (วันที่สืบค้น 27 สิงหาคม 2561). 

__________ (2557 จ). “นกัวิชาการประมงร่วมกับผู้นําชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีหมูบ้่านป่าห้า 
ตําบลออนใต้ปล่อยพันธ์ุปลาบ้า จํานวน 5,000 ตัว ลงสระเก็บน้ําห้วยจุ๋มป้ี ภายใต้โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560”. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://www.facebook.com/chiangmaiinlandfisheries/photos/a.656629211070092/142
0918704641135/?type=3&theater (วันที่สืบค้น 27 สิงหาคม 2561).  

__________ (2559). รายงานผลการดําเนินงานด้านการประมงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ประจํา ปีงบประมาณ  2559.  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://drive.google.com/file/d/ 0B0WDWH3scsTAVEtQcmptbkxyZnc/view. (วันที่สืบค้น 27 
สิงหาคม 2561). 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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325 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่. (มปป.). “โครงสร้าง
การบริหารงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.hongkhrai.com/hierarchy.php 
(วันที่สืบค้น 23 สิงหาคม 2561). 

ส่วนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ. สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. (2560). รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ . เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. (2560). รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ . [ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา 
http://www.chiangmaiarea1. go.th/Area1/ (วันที่สืบค้น 26 สิงหาคม 2561). 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สาํนักงาน กปร.). 
(มปป.). “การสร้างฝายต้นน้ําลําธาร จํานวน 200 แห่ง เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําและการ
ดําเนินงานด้านป่าไม้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”. โครงการ
ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลออนใต้ อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://km.rdpb.go.th/Project/View/5592 (วันที่สืบค้น 14 กันยายน 2561). 

 
สํานักงานพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. (2560). “พ้ืนที่

แปลงปลูกป่าหวายโดยงานพัฒนาป่าไม้โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ”. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลออนใต้ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject188 (วันท่ีสืบค้น 23 
สิงหาคม 2561). 

“ห้วยฮ่องไคร้” จากป่าเสื่อมโทรมสู่พ้ืนที่เขียวชอุ่ม. (1 มิถุนายน 2556). “บริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่” . นิตยสารโฮมบาย
เออร์ไกด์ เชียงใหม่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://baania.com/th/article/“ห้วย
ฮ่องไคร้”-จากป่าเสื่อมโทรมสู่พ้ืนที่เขียวชอุ่ม (วันท่ีสืบค้น 23 สิงหาคม 2561). 

อ่างแม่ผาแหนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(1). (16 กุมภาพันธ์ 2560). “อ่างเก็บนํ้าแม่ผาแหน”. 
สยามรัฐ ออนไลน์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://siamrath.co.th/n/9666 (วันที่
สืบค้น 14 กันยายน 2561). 

Kunlawut 067 (10 เมษายน 2558). “การดําเนินกิจกรรมและโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา             
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่”. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   
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(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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326 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ไค ร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดเชียงใหม่ .  [ระบบออนไลน์ ] . แหล่งที่มา 
https://kunlawut067.wordpress.com/ 2015/04/10/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย-3/ (วันที่
สืบค้น 23 สิงหาคม 2561). 

 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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327 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

คณะผู้ร่วมจดัทํารายงาน 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายดนุชา  สินธวานนท์  เลขาธิการ กปร. 
2. นายลลิต  ถนอมสิงห ์  รองเลขาธิการ กปร. 
3. นายปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขาธิการ กปร. 
4. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะผู้จัดทํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1. อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด  ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ 
2. อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
3. อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. ผศ.ดร.กังสดาล   กนกหงส ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สํานักงาน กปร. 

กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 

1. นายวิกรม  คัยนันทน ์ ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 
2. นายธนฤทธ์ิ  รัชตะประกร ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานพ้ืนที่ 32 
3. นางพิมพ์นภัส บุรมย์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

กองติดตามประเมินผล 

4. นางศศิพร  ปาณิกบุตร ผู้อํานวยการกองติดตามประเมินผล 
5. นางสาวจําเนียร เพียรไม่คลาย ผู้อํานวยการกลุ่มประเมินผล  
6. นายขจรชัย  ฤทธิวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
7. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮอ่งไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

1. นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศูนย์สาขา) 

1. นางลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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331 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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แบบสังเกต 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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แผนท่ีชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จํานวนหลังคาเรือน.............................................................................หลังคาเรือน 
จํานวนประชากรทั้งหมด......................................................................คน 
จําแนกเปน็ ชาย ................................................................................คน 
จําแนกเปน็ หญิง................................................................................คน 
 
4. จํานวนพืน้ที่ของหมู่บ้าน ประมาณ ....................................ไร่ / .................ตารางกิโลเมตร 
จําแนกเปน็  -      ที่อยู่อาศัย.....................................................................................หลัง 

- พื้นที่ทาํการเกษตร .............................................................................ไร ่
- พื้นทีเ่พื่อการสาธารณประโยชน์...........................................................ไร่ 
- อ่ืน ๆ   .............................................................................ไร ่

แหล่งข้อมูล 
 
5. อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือติดตอ่กับ.................................................................................. 
  ทิศใต้ติดต่อกับ...................................................................................... 
  ทิศตะวันออกติดต่อกับ........................................................................... 
  ทิศตะวันตกติดต่อกับ............................................................................. 

N

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
8. ลักษณะทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  

8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน)์ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

8.2 น้ํา (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน)์ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน)์ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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9. แหล่งน้าํในหมู่บ้าน (แม่น้าํ ห้วย หนอง คลอง บงึ ลําห้วย)  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  
10. พืชพรรณในท้องถ่ิน (พชืพันธุ์ธรรมชาติ,พืชเศรษฐกิจ)  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  

2.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
. 
  

2.2 สภาพของท่ีอยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเด่ียว บ้านสองชั้น บา้นตึก)  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศกึษานอก
โรงเรียน โรงเรียนเอกชน)  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
2.5 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า น้ําอุปโภค/บรโิภค โทรศัพท ์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ)  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
  

2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน ) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธกีรรม  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
2.8 หน่วยงานราชการท่ีตั้งอยู่ในชุมชน (ระบุจํานวน ชือ่ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ)  

  - ฐานปฏิบัติการทางทหาร...................................................................... 
  - สถานบรรเทาสาธารณภัย.................................................................... 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ............................................................... 
  - ที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบล....................................................... 

 
2.9 สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานท่ีท่องเทีย่ว) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป  
  

1. ภาษาที่ใชใ้นชุมชน  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

2. การแต่งกายโดยทั่วไป 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  

4. อาหารท้องถ่ิน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 4 การรวมกลุ่มและองค์ภายในชุมชน  
  

4.1 แบบเป็นทางการ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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338 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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339 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
เลขที่แบบสอบถาม…………. 

 
แบบสอบถาม 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
(สําหรับครัวเรือน) 

 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     จํานวน 12 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 สภาพเศรษฐกิจ       จํานวน  6 ข้อ  
 ตอนท่ี 3 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม     จํานวน  9 ข้อ  
 ตอนท่ี 4 สภาพการเมืองการปกครอง    จํานวน  3 ข้อ  
 ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต       จํานวน  3 ข้อ  
 ตอนท่ี 6 การดําเนินงานของโครงการฯ    จํานวน  5 ข้อ  

 ตอนท่ี 7 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับน้ี คณะผู้ศึกษาจะนําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ข้อมูลที่ได้ จะถูกนําไปเสนอเป็นภาพรวมและ
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงทุกข้อ  

 
 
 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 คณะผู้ศึกษาขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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340 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
แบบสอบถาม 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

 
คําชี้แจง ใหท้า่นทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ     

 1.   ชาย          2.  หญิง 
2.  อายุ      

 1.   15 - 24   ปี      2.    25– 34   ปี      
 3.   35 – 44   ปี    4.    45 – 54   ปี   
 5.   55 – 64   ปี        6.    65   ปีขึ้นไป 

3.  สถานภาพ      
 1.   โสด       2.    สมรส      
 3.   หย่าร้าง     4.    หม้าย   

4.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  .................... คน 
� จํานวนสมาชิกที่ทํางาน .................... คน 
� จํานวนสมาชิกที่ไม่ทํางาน .................... คน 

5.  การศึกษา 
 1.  ประถมศึกษา     2.  มัธยมศึกษาตอนต้น  
 3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย   4.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
 5.  สูงกว่าปริญญาตร ี   6.  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ............................................ 

6. ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าใด 
  1. ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน   2.   5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  

 3. 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน  4. 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  
 5. 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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341 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
7. ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่านประกอบอาชีพใด 

 1. เกษตรกร (กรุณาตอบข้อ 7.1 และ 7.2)    2.  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ    
 3. พนักงานบริษัท      4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  
 5. รับจ้างทั่วไป         6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................. 

 
     7.1 ประเภทการทําการเกษตร  

พืชไร่ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, ถั่ว ฯลฯ 
1) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร่ 
สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  

 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ .....................................................................  
พืชชนิดน้ีปลูกเพ่ืออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

    2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 

 
2) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร ่

 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  
 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  

พืชชนิดน้ีปลูกเพื่ออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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342 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
พืชสวน เช่น ผัก, ผลไม ้

1) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร่ 
 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  

 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  
พืชชนิดน้ีปลูกเพ่ืออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 
 

2) ชนิดพืชที่ปลูก.......................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร ่
 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  

 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  
พืชชนิดน้ีปลูกเพื่ออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 
 

เลี้ยงสัตว์ 
  1) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 

2) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 
3) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 
 

 การทําประมง 
1) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 
2) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 
3) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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343 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

8. ภายหลังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่านประกอบอาชีพใด 
 1. เกษตรกร (กรุณาตอบข้อ 8.1 และ 8.2)    2.  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ    
 3. พนักงานบริษัท      4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  
 5. รับจ้างทั่วไป         6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................. 
 

   8.1 ประเภทการทําการเกษตร 
พืชไร่ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, ถั่ว ฯลฯ 

1) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร่ 
 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  

 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  
พืชชนิดน้ีปลูกเพ่ืออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 

 
2) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร ่

 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  
 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  

พืชชนิดน้ีปลูกเพื่ออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่)  

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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344 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
 

พืชสวน เช่น ผัก, ผลไม ้
1) ชนิดพืชที่ปลูก........................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร่ 

 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  
 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  

พืชชนิดน้ีปลูกเพ่ืออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 

 
2) ชนิดพืชที่ปลูก.......................................... ได้ผลผลิต ..................... กิโลกรัม/ไร ่

 สิทธิการใช้พ้ืนที่  1. เป็นเจ้าของ   2. เช่าที่ดินคนอ่ืน  
 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................  

พืชชนิดน้ีปลูกเพื่ออะไร 
 1. เพ่ือบรโิภคภายในครัวเรือน 
 2. เพ่ือขาย (โปรดระบุสถานที่) 

 2.1 ขายเองภายในหมู่บ้าน   2.2 ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 2.3 ขายให้กลุ่ม/สหกรณ์ของชุมชน  2.4 พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................... 

 
เลี้ยงสัตว์ 

  1) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 
2) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 
3) ชนิดสัตว์เลีย้ง..................................................จํานวน........................................ตัว 
 

การทําประมง 
1) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 
2) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 
3) ชนิดสัตว์เลี้ยง.................................................. 

 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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345 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
9. รายได้ปัจจุบัน 

 1. ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน   2.   5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  
 3. 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน  4. 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  
 5. 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

10. แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1. การรับจ้างจากโครงการฯ   2. การรับจ้างนอกชุมชน 
  3. การเกษตรกรรม/การประมง  4. รายได้จากการค้าขาย  

 5. งานประจํานอกโครงการฯ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ฯลฯ 
11. รายจ่ายของครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) 
  1. ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน   2.   5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  

 3. 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน  4. 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  
 5. 30,001  บาทต่อเดือนขึ้นไป  

12. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญใ่นครวัเรือน  
  1. ค่าอาหาร การกิน     2. ค่าเช่าที่ดินทํากิน  
  3. ค่าเดินทาง    4. ค่าใช้จา่ยในการลงทนุประกอบอาชีพ  
  5. ค่าสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศัพท์)  
13. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มในชมุชนหรือไม่ 
  1.  ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย  

 2.  เป็นสมาชิกกลุ่ม (กรุณาตอบข้อ 12.1 และ 12.2)  
 

13.1 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ) .........................................................   

 2. กลุ่มออมทรัพย์    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  
  4. กลุ่มฌาปนกิจ    5. กลุ่มสตรี  

   6. กลุ่มผู้ใช้น้ํา    7. กลุ่มจัดการป่า 
  8. กลุ่มอ่ืนๆ (โปรดระบุชื่อกลุ่ม) 1) ..................................................................... 
  2) ....................................................................  

 

13.2 การรวมกลุ่มต่างๆ ข้างต้น เกิดขึ้นด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
   1. ชาวบ้านรวมตัวกันเอง   2. ผู้นําท้องถ่ินเป็นผู้ก่อต้ัง    
   3. หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดต้ัง  4. ความรว่มมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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346 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
ตอนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ  
1. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 
  1. เป็นของตนเอง     2. เช่าพ้ืนที่คนอ่ืน 
  3. อาศัยรว่มกับผู้อ่ืน   
2. พ้ืนที่ทํากิน  
  1. เป็นของตนเอง     2. เช่าพ้ืนที่คนอ่ืน  
  3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................ 
3. การถือครองที่ดิน (ประเภทเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน เช่น การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)    พ้ืนที่สิทธิ

ทํากิน (ส.ท.ก.) พ้ืนที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.) หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ฯลฯ 
3.1 ที่อยู่อาศัย 

 3.1.1 ที่อยู่อาศัยของท่านในปัจจุบันมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม ่  1. ไม่ม ี
          2. ม ี

หากท่านมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน โปรดระบุประเภท 
 1. โฉนดทีดิ่น     2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) 

   3. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  4. พ้ืนทีส่ทิธิทํากิน (ส.ท.ก.)  
 4. พ้ืนที่เสยีภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)    อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................... 
 

 3.1.2 ที่อยู่อาศัยของท่าน ต้ังอยู่ในพื้นที่ใด  
 1. ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่กรมอุทยานฯ   2. ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน 
 3. ต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า      4. ต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 

 3.1.3 ขนาดของที่อยู่อาศัยของท่าน จํานวน ............. ไร่ ............. งาน ............. ตารางวา 
 

3.2 ที่ดินทํากิน 
 3.2.1 ที่ดินทํากินของท่านในปัจจุบันมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม ่  1. ไม่ม ี  2. ม ี

หากท่านมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน โปรดระบุประเภท 
 1. โฉนดทีดิ่น     2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) 

   3. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  4. พ้ืนทีส่ทิธิทํากิน (ส.ท.ก.)  
 4. พ้ืนที่เสยีภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)    อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................... 

 3.2.2 ที่ดินทํากินของท่าน ต้ังอยู่ในพื้นที่ใด  
 1. ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่กรมอุทยานฯ   2. ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน 
 3. ต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า      4. ต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 

 3.2.3 ขนาดของที่ดินทํากินของท่าน จํานวน ............. ไร่ ............. งาน ............. ตารางวา 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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347 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
4. ท่านมีอาชีพเสริมหรือไม ่
  1.  ไม่ม ี     2.  ม ีโปรดระบุ............................................ 
5. การออมของครอบครัว 
   1.  ไม่ม ี     2.  ม ีท่านออมไว้ที่ใดบ้าง 
  1. ธนาคาร  2. กองทุนหมู่บ้าน 
  3. กลุ่มออมทรัพย์  4. อ่ืนๆ ............................ 
6. ครอบครัวของท่านมีการทําบัญชีครัวเรือน (การจดบันทึกรายรับ/รายจ่าย) 
  1. มีการบันทึกบัญชี    2.  ไม่มกีารบันทึกบัญชี 
 

ตอนท่ี 3 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. หากสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร  
  1. ใช้สมุนไพร     2. ซื้อยาทานเอง  
  3. รักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน    4. รักษาหมอที่คลินิก 
  5. รักษาหมอที่โรงพยาบาล    6. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
2. สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริการ เมือ่เจ็บป่วย 
  1. สถานีอนามัย     2. โรงพยาบาลของรัฐ 
  3. โรงพยาบาลเอกชน    4. คลินิก 
  5. บ้านหมอพ้ืนบ้าน    6. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
3. ครอบครัวของท่านส่วนใหญ่ใช้น้ําในการอุปโภค (น้ําใช้) จากแหล่งใด 
  1. แม่นํ้าลาํธาร ลําห้วย    2. นํ้าประปาหมู่บ้าน  
  3. น้ําประปาภูมิภาค    4. นํ้าบาดาล น้ําบ่อ  
  5. น้ําฝน      6. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
4. ครอบครัวของท่านส่วนใหญ่ใช้น้ําในการบริโภค (น้ํากิน) จากแหล่งใด  
  1. แม่นํ้าลาํธาร ลําห้วย    2. นํ้าประปาหมู่บ้าน  
  3. น้ําประปาภูมิภาค     4. นํ้าบาดาล น้ําบ่อ  
  5. น้ําฝน      6. ซื้อจากร้านค้า  
  7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... 
5. การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อส่วนใหญ ่
  1. ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน (ถ้าตอบข้อนี้ ใหต้อบข้อ 6) 
  2. ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด  
  3. ทําเองส่วนหน่ึง และซื้ออาหารสําเร็จด้วย  
  4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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6. แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งใด  
  1. เก็บของป่า / ล่าสัตว์  2. ปลูกเอง / เลี้ยงเอง  
  3. ซื้อจากรถพ่อค้าเร่     4. ซื้อจากตลาด / ร้านค้า  
 5. ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน   6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
7. เช้ือเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 
  1. ฟืน     2. แก๊ส 
  3. ไฟฟ้า      4. ถ่าน  
  5. ไม่ประกอบอาหาร     6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................. 
8. การเดินทางมาติดต่อราชการในตัวอําเภอ 
  1. ใช้รถจกัรยานยนต์   2. ใช้รถยนต์ 
  3. อาศัยรถเพ่ือนบ้านมาด้วย   4. อาศัยรถรับจ้างโดยสาร  
  5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... 
9. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

9.1 ป่าไม ้
ชนิดของ 

พืชพรรณไม้ที่พบ 
ก่อนดําเนินโครงการฯ หลังดําเนินโครงการฯ 

พบมาก พบบางครั้ง พบได้ยาก พบมาก พบบางครั้ง พบได้ยาก 
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

ไม้ขนาดเล็ก 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

กล้วยไม้/หวาย 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

มอส/เฟิร์น 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

เห็ด 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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9.2 สัตว์ป่า  

ชนิดของสัตว์ป่าที่พบ ก่อนดําเนินโครงการฯ หลังดําเนินโครงการฯ 
พบมาก พบบางครั้ง พบได้ยาก พบมาก พบบางครั้ง พบได้ยาก 

สัตว์ป่าขนาดใหญ่ 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

สัตว์ป่าขนาดเล็ก 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

สัตว์ปีก/ นกป่า 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

สัตว์เลื้อยคลาน 
1………………………………… 
2…………………….…………. 

      

 
9.3 การเกิดไฟป่า 
     9.3.1 ก่อนมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน ฯ ท่านพบเห็นไฟป่าในพ้ืนที่ของท่านหรือไม่ 

 1. พบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิดเป็นประจําทุกปี  2. พบเห็นบ้าง/ไฟป่าเกิดข้ึนบ้างเป็นบางปี 
 3. พบเห็นน้อย     4. ไม่พบเห็นเลย 
 

     9.3.2 ภายหลังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน ฯ ท่านพบเห็นไฟป่าในพ้ืนที่ของท่านหรือไม่ 
 1. พบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิดเป็นประจําทุกปี  2. พบเห็นบ้าง/ไฟป่าเกิดข้ึนบ้างเป็นบางปี 
 3. พบเห็นน้อย     4. ไม่พบเห็นเลย 
 

     9.3.3 ในรอบ 5 ปีหลังมาน้ี (พ.ศ. 2556 - 2560) ท่านได้พบเห็นไฟป่าเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ของท่านหรือไม่ 
 พ.ศ. 2556   ไม่พบเลย   พบ 1 – 5 ครั้ง  พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 
 พ.ศ. 2557   ไม่พบเลย   พบ 1 – 5 ครั้ง  พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 

พ.ศ. 2558   ไม่พบเลย   พบ 1 – 5 ครั้ง  พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 
พ.ศ. 2559  ไม่พบเลย   พบ 1 – 5 ครั้ง  พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 
พ.ศ. 2560   ไม่พบเลย   พบ 1 – 5 ครั้ง  พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 

 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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350 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
ตอนที่ 4 สภาพการเมืองการปกครอง 
1. ท่านเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือนหรือไม่ 
  1. เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุกเดือน 
  2. ไม่ได้ เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุกเดือน โปรดระบุเหตุผล ............................................... 
2. การแจ้งข้อมูลข่าวสารในชุมชน ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด 
  1. ผู้นําชุมชน    2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  3. ประกาศเสียงตามสาย    4. ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
  5. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
3. ทุกครั้งทีม่ีการเลือกต้ังในชุมชน ท่านไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
  1. เป็นประจําทุกครั้ง โปรดระบุเหตุผล ............................................... 

 2. เป็นบางคร้ัง โปรดระบุเหตุผล ............................................... 
  3. ไม่เคยเลย โปรดระบุเหตุผล ............................................... 
 

ตอนที่ 5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชากร 
1. ท่านเคยได้รบัการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม ่

 1.  เคย                                                2.  ไม่เคย 
ถ้าเคย  โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.ท่านเคยได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยหรือไม่อย่างไร 

 1.  เคย                                                2.  ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
.......................................................................................................................................................... 
3. ท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมในด้านใดบ้างเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 6 การดําเนินงานงานของโครงการฯ  
1. ท่านรับทราบข้อมูลการดําเนินงานของโครงการฯ  
  1. ไม่ทราบเลย     2. รับทราบปานกลาง  
  3. รับทราบดีมาก 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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351 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

2. ถ้ารับทราบ ท่านรับทราบข้อมูลจากแหลง่ใด 
 1. ผู้นําชุมชน    2. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที ่
 3. เพ่ือนบ้าน      4. ทราบจากข่าว/สื่อมวลชน 
 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................................................  

3. พระราชดําริเกิดขึ้นและมวัีตถุประสงค์เพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร  
 3. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพด้านการประมงให้แก่ประชาชน 
 4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (ประชาชนอยู่ดีมีสุขและดํารงชีพได้โดยไม่เดือดร้อน)  
 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................................... 

4. ท่านต้องการให้โครงการฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินการด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งน้ํา  2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า 

 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานถนน  4. การอนุรักษ์และฟื้นฟพ้ืูนที่ป่าไม้ 
  5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................................... 
5. ความคิดเหน็ต่อการดําเนินงานของโครงการฯ  
คําชี้แจง  อ่านข้อความแล้วทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเข้าใจของท่านต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินงานของโครงการฯ 

     

2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินงานของโครงการฯ 
     

3. การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้พ้ืนท่ีป่าได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู  

     

4. การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และแหล่งน้ําในพื้นท่ี 

     

5. การดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

     

6. โครงการฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

     

7. ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ      

 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตอนที่ 7 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 
1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ มีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนินโครงการฯ และแนวทางการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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               เลขที่แบบสมัภาษณ์…………. 

 แบบสัมภาษณ์ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 (สําหรบัผูน้ําชุมชน/ผูน้ําครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมลู (นาย/นาง/นางสาว)ช่ือ .................................นามสกุล................................อายุ................ปี 

บ้านเลขที่........................ช่ือบ้าน...........................หมู่ที่.....................ตําบล......................................... 

อําเภอ..........................................จังหวัด.......................อาชีพหลัก..................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท์.................................................................. 

ผู้สัมภาษณ์...........................................................................วันที่สัมภาษณ์......................................... 

เวลาเริ่มต้นสัมภาษณ์.................................................เวลาส้ินสุดสัมภาษณ.์......................................... 

 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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354 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้นาํชุมชน 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

--------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าตน้น้าํ 
 
1. ในหมู่บ้านของท่าน สภาพดิน  น้ํา และป่าไม้ ในพื้นที่ชุมชนมีสภาพอย่างไร 

รายละเอียด ดิน น้ํา ป่า 

คุณภาพเสื่อมโทรมลง
หรือไม่ 

   เสื่อมโทรมลง    เสื่อมโทรมลง    เสื่อมโทรมลง 
   เท่าเดิม    เท่าเดิม    เท่าเดิม 
   ดีขึ้น    ดีขึ้น    ดีขึ้น 
   

 
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านของท่านหรือไม่ (โปรดอธิบาย) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
ส่งผลต่อการผลิตของประชาชนในหมู่บ้านของท่านหรือไม่ (โปรดอธิบาย) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
2.หมู่บ้านของท่าน ก่อนการดําเนนิงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นอย่างไร  
สภาพดิน/ประเภทของดิน คุณภาพดิน พืชผลโตเร็ว การใช้ปุ๋ย/ประเภทปุ๋ย  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

354



 
 

355 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
สภาพนํ้า เพียงพอหรือไม่ คุณภาพนํ้า แหล่งนํ้าสํารอง ปริมาณนํ้าฝน/ฝนตกบ่อยหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
สภาพป่า/ประเภทของป่า ความหนาแน่น ความช้ืนสัมพัทธ์ (ร้อนสูง/เย็นน้อย) พ้ืนที่ป่า/ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ 
ชนิดของพันธ์ุไม้ สัตว์ป่าที่พบ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................    
หมู่บ้านของท่าน หลังการดาํเนินงาน  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นอย่างไร  
สภาพดิน/ประเภทของดิน คุณภาพดิน พืชผลโตเร็ว การใช้ปุ๋ย/ประเภทปุ๋ย(การใช้สารเคมี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
สภาพนํ้า เพียงพอหรือไม่ คุณภาพนํ้า แหล่งนํ้าสํารอง ปริมาณนํ้าฝน/ฝนตกบ่อยหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
สภาพป่า/ประเภทของป่า ความหนาแน่น ความช้ืนสัมพัทธ์ (ร้อนสูง/เย็นน้อย) พ้ืนที่ป่า/ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ 
ชนิดของพันธ์ุไม้ สัตว์ป่าที่พบ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ในหมู่บ้านของท่านมีกิจกรรมการปลูกป่าทดแทน 
  1.  ม ี (โปรดระบุชนิดของพันธ์ุไม้ที่ปลูก)…………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
  2.  ไม่ม ี
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

355



 
 

356 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
4.  ในหมู่บ้านของท่านมีการปลูกพืชเพ่ือป้องกันการชะล้าง ป้องกันดินถล่มในชุมชนของท่านหรือไม่ 
  1.  มีอะไรบ้าง (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
   2. ไม่ม ี
 
5. ในหมู่บ้านของท่านมีกิจกรรมการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม
อย่างไร  
กิจกรรม (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
6. สภาพปัจจุบันในหมู่บ้านของท่านมีการเก็บผลผลิตจากป่า   เพ่ิมข้ึน     ลดลง  
 ชนิดของของป่า/สัตว์ป่า 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
7.ท่านคิดว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ควรดําเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
8.ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันฟ้ืนฟูปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
9. ในหมู่บ้านของท่านมีแนวทางอย่างไร ที่คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
 กฎ/ระเบียบ/ข้อตกลงของชุมชน  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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357 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
10. ในหมู่บ้านของท่านพบปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร  
 ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 การลักลอบ/บุกรุกพ้ืนที่ทํากินเพ่ิม  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 แรงงานต่างด้าว/คนต่างถิ่นที่มาอยู่ในชุมชน  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
11. ข้อเสนอแนะสําหรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพพ้ืนที่ป่าในชุมชน และการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร 

1. อาชีพหลักของคนในชุมชน......................................................................... 
2. อาชีพรองของคนในชุมชน......................................................................... 
3. รายได้โดยเฉล่ียของคนในชุมชน................................................................คน/เดือน/บาท 
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย..........................................................................................คน/เดือน/บาท 
5. ส่วนใหญ่ใช้จ่ายกับเร่ือง.................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
6. หน้ีสิ้น/เพียงพอต่อการใช้จ่าย.......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
7. โรคระบาด/สุขภาพอนามัยคนในชุมชน............................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
8. การศึกษาของคนในชุมชนส่วนใหญ่.............................................................ระยะระหว่างหมู่บ้านกับ
สถานศึกษา.....................................การเดินทาง.................................................................................. 
9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน/การรักษาความปลอดภัย/ยามประจําหมู่บ้าน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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358 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
10.ในหมู่บ้านของท่านเคยได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม ่

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้าเคย  โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม……………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
11.ในหมู่บ้านของท่านเคยได้รับการส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือไม ่

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้าเคย  โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม……………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
12.ในหมู่บ้านของท่านเคยได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยหรือไม่อย่างไร 

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุกิจกรรม……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
13.ในหมู่บ้านของท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมในด้านใดบ้างเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น 

รายได้/รายจ่าย/อาชีพ/การศึกษา/ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
14. ในหมู่บ้านของท่านมีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของชุมชน/ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างไร  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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359 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
15. สภาพสังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้านของท่าน (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กิจกรรมที่ทําร่วมกัน (ระบุ
กิจกรรม ปฏิทนิชุมชน)) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
16.ข้อเสนอแนะสําหรบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บา้นของท่าน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการโครงการฯ 

1.ท่านคิดว่าในหมู่บ้านของท่านการดําเนินงานของโครงการฯท่ีผ่านมามีปัญหา อุปสรรคหรือไม่อย่างไร 
            1 ไม่ม ี
                2. มี  (โปรดระบุ) 
 การเข้าร่วมโครงการฯในช่วงเร่ิมแรก   
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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360 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
ระหว่างการดําเนินงานโครงการฯ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................
สภาพปัจจุบันของหมู่บ้านภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
2. ในหมู่บ้านของท่านมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใดบ้างท่ีเข้ามาดําเนินงาน/จัดกิจกรรม/ใหค้วามร่วมมือ
กับหมู่บ้านของท่าน  
  หน่วยงาน     กิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.ในทัศนะของท่านการพัฒนาพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ผ่านมาส่งผลต่อ
หมู่บ้านของท่านอย่างไรบ้าง (ด้านส่งเสริม/ด้านพัฒนา) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
4. วิธีการประสานการดําเนินกิจกรรมต่างๆ จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 อธิบายรูปแบบ/วิธีการ/การประสานงาน/การบูรณาการจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ/กรมอุทยานฯ/
หน่วยงานของรัฐ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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361 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1.ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                       
มีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. จากปัญหาที่พบ ท่านคิดว่าควรดําเนินการอย่างไรจึงจะทําให้โครงการบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ส่วนท่ี 8 การน้อมนําพระราชดําริและพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ไปปรับใช้ในการทํางาน และดําเนินชีวิต 
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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363 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
(สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ให้ข้อมลู (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล...................................อายุ.........ปี 
หน่วยงาน.........................................................................................ตําแหน่ง..................................................... 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน........................................ปี ระยะเวลาดํารงตําแหน่งปัจจุบัน..........................................ปี 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................... 
อีเมล์..........................................................................................ผู้สัมภาษณ์........................................................ 
วันที่ทําการสัมภาษณ์.................................................................เวลาเริ่ม.......................เวลาส้ินสุด.................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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364 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

1. การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชดําริ 
 1.1 ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปัจจุบันท่านเคยปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับโครงการพระราชดําริหรือไม่  
  1.1.1 เคย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน............................ปี 
  ลักษณะหน้าที่หรือภารกิจ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1.1.2 ไม่เคย 
 

 1.2 บทบาทหน้าที่หรือภารกิจหลักของหน่วยงานของท่านในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วย
ลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
1.3 บทบาทหน้าที่หรือภารกิจหลักของตัวท่านเองในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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365 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

2. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างไร 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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366 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

3. หน่วยงานของท่านมีการประชุม/ ประสานแผนงาน/ ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
 

 3.1 มี โดยมีลักษณะความร่วมมือ ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ หน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ/กิจกรรม 
 

1. 
 

  
 

 
2. 
 

  
 

 
3. 
 

  
 

 
4. 
 

  
 

 
5. 
 

  
 

 

 3.2 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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367 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

4. หน่วยงานของท่านมีการประชุม/ ประสานแผนงาน/ ความร่วมมือกับภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 
 

4.1 มี โดยมีลักษณะความร่วมมือ ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ องค์กร ลักษณะความร่วมมือ/กิจกรรม 
 

1. 
 

  
 

 
2. 
 

  
 

 
3. 
 

  
 

 
4. 
 

  
 

 
5. 
 

  
 

 

 4.2 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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368 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

5. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานในภาพรวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้ังแต่เริ่มโครงการมีอะไรบ้าง และท่านคิด
ว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเช่นน้ัน 
 
 

ลําดับที ่ กิจกรรม/โครงการท่ีประสบ
ความสาํเร็จ 

ปัจจัยที่นาํมาสู่ความสําเร็จ 

 
1. 

  
 
 

 
2. 

  
 
 

 
3. 

  
 
 

 
4. 

  
 
 

 
5. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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369 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

6. การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริของหน่วยงานของท่าน
ประสบปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือไม่ หน่วยงานของท่านท่านมีแนวทางการแก้ไข
อย่างไร และผลของการแก้ไขเป็นอย่างไร 
 

 6.1 ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 

  6.1.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาด้าน
บุคลากร 

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 

  6.1.2 ไม่มีปัญหา 
 
 6.2 ด้านงบประมาณ 

 

6.2.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาด้าน
งบประมาณ 

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 
 

  6.2.2 ไม่มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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6.3 ด้านวัสดุ – อุปกรณ์ 
 

6.3.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาวัสดุ
อุปกรณ ์

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 

  6.3.2 ไม่มีปัญหา 
 

6.4 ด้านเทคโนโลยี  
 

6.4.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาด้าน
เทคโนโลย ี

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 

  6.4.2 ไม่มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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6.5 ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
 

6.5.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาการ
ประสานงาน 

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 

  6.5.2 ไม่มีปัญหา 
 

6.6 ด้านการติดตามงาน (การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการ) 
 

6.6.1 มีปัญหา 
 

ปัญหาการ
ติดตามงาน 

ลักษณะปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการแก้ไข 

1.  
 

  

2.  
 

  

3. 
 

  
 

 

 

  6.6.2 ไม่มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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372 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

7. แผนการดําเนินงาน/กิจกรรมที่หน่วยงานของท่านจะจัดทําต่อไป 
 

ลําดับที ่ แผนงาน ระยะเวลา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1.  

 
 

  

2. 
 

 
 
 

  

3. 
 

 
 
 

  

4. 
 

 
 
 

  

 
8. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................... ...................... ....................... .................... .................... ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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373 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

9.  การน้อมนําพระราชดําริและพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ไปปรับใช้ในการทํางาน และดําเนินชีวิต 
..............................................................................................................................................................................
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ภาคผนวก ข (1) 
รายชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์
(ผู้แทนส่วนราชการ) 

การประเมินโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลออนใต้ อําเภอสนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัดหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์
1. นายสุรัช  ธนูศลิป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 

2. นายเสน่ห์  สาธุธรรม ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 1 

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3. นางลักษวรรณ  พวงไม้
มิ่ง 

หัวหน้าโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ห้วยลานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่ 
16 

081-7648500 

4. นายเอกชัย  บัวเกตุ เจ้าพนักงานประมง 
ปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 1 
(เชียงใหม่) 

085-0327044 

5. นายปริญญา  กุญชร นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 1 
(เชียงใหม่) 

094-8306684 

6. นายอนุพงษ์            
วาวงศ์มูล 

นายอําเภอสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  

7. นางแจ่มจันทร ์     
ล่ามช้าง 

เกษตรอําเภอสันกําแพง สํานักงานเกษตรอําเภอ   
สันกําแพง 

 

8. นายราเชนทร์      
หนุนแปง 

พัฒนาการอําเภอ        
สันกําแพง 
 

สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอสันกําแพง กรมการ
พัฒนาชุมชน 

 

9. นายประเวศน์  โปธิตา นายกเทศมนตรีออนใต้ เทศบาลตําบลออนใต้  
10. นายสมศักด์ิ  วงศ์แก้ว

แปง 
กํานันตําบลออนใต้ ปกครองท้องที่  

 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
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คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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376  รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ภาคผนวก ข (2) 
รายชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์

(ผู้นําและตัวแทนประชาคม) 
การประเมินโครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลออนใต้ อําเภอสนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม ่
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งในชมุชน/
องค์กร/กลุ่ม 

ชุมชน เบอร์โทรศัพท ์

1. นายพิชัย  ปาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 085-7172059 
2. นายบุญยอย  เงินคําจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 064-3597050 
3. นายจรัล  วงคบุ์ตรคํา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 087-1808253 
4. นางศีรประภา  ปาลี ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 084-6129044 
5. นางอุทุมพร  ปาลี กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 081-5314221 
6. นางอัฉรา  กลิน่ดี กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 089-4320130 
7. นางประกายวรรณ  เงินคํา

จันทร ์
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 090-9587146 

8. นางมัทณี  ปาลี กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบลออนใต้ 083-5794589 
9. นายสมพงค์  พุทธคํา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตําบลออนใต้ 080-4995259 
10. นายสุเทพ  สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตําบลออนใต้ 083-1538041  
11. นายเดช  ชัยบุญนาค กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบลออนใต้ 063-3128335 
12. นายบุญศรี  จอมใจป้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 093-2575182 
13. นายใหม่  ใจส ุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 085-5484485 
14. นายสุรพร  ศรคํา กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 053-880443 
15. นายนิพล  วังบู้ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 089-8546806 
16. นายบุญเลิศ  โปธิตา ตัวแทนประชาคม หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 081-3870579 
17. นายอดุลย์  อินก้อนวงค์ ตัวแทนประชาคม หมู่ 3 ตําบลออนใต้ 089-4332062 
18. นายเพ่ิมพูน  ไชยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตําบลออนใต้ 084-3784252 
19. นายบุนธ์ช่วย  เจริญเติม

เกียรติ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตําบลออนใต้ 095-1816939 

20. นายอํานวย  ปัญญาจ้อย กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตําบลออนใต้ 085-5203389 
21. นายสําราญ  วงศ์คําปัน ตัวแทนประชาคม หมู่ 4 ตําบลออนใต้ 061-8724299 
22. นายคําแสน  โปธิเรือน ตัวแทนประชาคม หมู่ 4 ตําบลออนใต้ 082-9049863 
23. นายอุเทน  สิงห์อูป ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตําบลออนใต้ 093-1408584 
24. นายวีระ  ใจคาํปัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตําบลออนใต้ 088-1418468 
25. นางศรีไล  อินตายวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตําบลออนใต้ 098-3245494 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งในชมุชน/
องค์กร/กลุ่ม 

ชุมชน เบอร์โทรศัพท ์

26. นางพรรณี  สิงห์อูป ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 5 ตําบลออนใต้ 081-4721750 
27. นายอรุณ  โปธิตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตําบลออนใต้ 086-9166631 
28. นายสมจิตร  กนัธพรหม กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตําบลออนใต้ 089-9983253 
29. นายณรงค์  กนัทะพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตําบลออนใต้ 081-1691336 
30. นายประไพ  ปินตานา กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 ตําบลออนใต้ 083-4703978 
31. นายนิคม  ยะคํา ตัวแทนประชาคม หมู่ 8 ตําบลออนใต้ 086-6584650 
32. นางจินดา  ยะคํา ตัวแทนประชาคม หมู่ 8 ตําบลออนใต้ 082-1872452 
33. นายสว่าง  แปงหลวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตําบลออนใต้ 086-1986902 
34. นายบุญทอง  บุญมาคํา กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตําบลออนใต้ 087-9485592 
35. นายทองสาย  ใจติขะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตําบลออนใต้ 085-8674679 
36. นายศรายุทธ  ทาพรหม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตําบลออนใต้ 081-7062277 
37. นายเพ็ชร  ปัญญาเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตําบลออนใต้ 081-0223847 
38. นายยบุญมี  อินตาคง ตัวแทนประชาคม หมู่ 10 ตําบลออนใต้ 089-8547022 
39. นายปันแก้ว  ปัญญาเรือง ตัวแทนประชาคม หมู่ 10 ตําบลออนใต้ 081-4722435 
40. นายสมนึก  ตุ่นใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 081-4733278 
41. นายอุดม  ปกดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 084-6873174 
42. นายบุน  จันทะกาลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 085-0396482 
43. นายจําลอง  ชัยธิเลิศ ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 086-9161868 
44. นายดวงทิพย์  ใจติขะ ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 ตําบลออนใต้ - 
45. นางโสดา  จันตะกาสี ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 085-0312259 
46. นายผสบ  ตุ่นใจ ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 ตําบลออนใต้ 083-5657773 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

379 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถามประชาชน 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 167 47.71 
หญิง 183 52.29 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 183 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.29 และเป็นเพศชายจํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 
สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

 
 
ตารางที่ 1.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
15-24 7 2.00 
25-34 17 4.86 
35-44 22 6.29 
45-54 69 19.71 
55-64 139 39.71 

65 ขึ้นไป 96 27.43 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 1.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 55-64 ปี จํานวน 139 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.71  รองลงมาคืออายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43
และน้อยที่สุดอายุอยู่ในช่วง 15-24 ปี  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 55-64 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตารางที่ 1.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 38 10.86 
สมรส 248 70.86 

หย่าร้าง 13 3.71 
หม้าย 51 14.57 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.3 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทางครอบครัวอยู่ที่สมรส

แล้ว จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 70.86 รองลงมามีสถานภาพอยู่ที่หม้าย จํานวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.57 และน้อยที่สุดมีสถานภาพอยู่ที่หย่าร้าง จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
 
 
ตารางท่ี 1.4 จํานวนสมาชกิในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวนสมาชกิ จํานวน ร้อยละ 
1-2 คน 86 24.57 
3-4 คน 152 43.43 
5-6 คน 101 28.86 
7-8 คน 8 2.29 
9-10 คน 3 0.85 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 1.4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 3 - 4 

คน จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 5 - 6 คน 
จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86 และน้อยที่สุดมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 9 - 10 คน
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจีํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 3 - 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
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วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.5 จํานวนสมาชกิในครอบครัวที่ทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวนสมาชกิ จํานวน ร้อยละ 

1 คน 60 17.14 
2 คน 138 39.43 
3 คน 63 18.00 
4 คน 56 16.00 
5 คน 21 6.00 
6 คน 12 3.43 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางาน

คือ 2 คน จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานคือ  
1 คน จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 และน้อยที่สุดมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานคือ   
6 คน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางาน คือ 2 คน 
 
 
ตารางที่ 1.6 จํานวนสมาชกิในครอบครัวที่ไม่ทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวนสมาชกิ จํานวน ร้อยละ 
1 คน 126 36.00 
2 คน 128 36.57 
3 คน 40 11.43 
4 คน 28 8.00 
5 คน 28 8.00 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.6 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่

ทํางานคือ 2 คน จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่
ทํางานคือ 1 คน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และน้อยที่สุดมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
ไม่ทํางานคือ 3 คน จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมท่ํางาน คือ 2 คน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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382 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.7 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 236 67.42 
มัธยมศึกษาตอนต้น 43 12.29 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 4.86 
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 18 5.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.29 
อ่ืน ๆ 28 8.00 
รวม 350 100.0 

 

จากตารางที่ 1.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 67.42 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.29 และน้อยที่สุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
 

 
ตารางที่ 1.8 ก่อนมีโครงการฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ต่อเดือน(บาท) จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 239 68.29 
5,001 - 10,000 บาทต่อ

เดือน 
83 23.71 

10,001 - 20,000 บาทต่อ
เดือน 

17 4.86 

20.001 - 30,000 บาทต่อ
เดือน 

7 2.00 

30,001 บาทต่อเดือนขึน้ไป 4 1.14 
รวม 350 100.00 

 

จากตารางที่ 1.8 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.29 รองลงมามีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท
ต่อเดือน จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 และน้อยที่สุดมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้อยู่ที่ ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

383 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.9 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 158 45.14 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 39 11.14 

พนักงานบริษทั 9 2.58 
รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 8 2.29 

รับจ้างท่ัวไป 106 30.29 
อ่ืน ๆ (ศึกษาอยู่) 30 8.57 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.9 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29 และน้อยที่สุดประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.29 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
 
ตารางที่ 1.10 การทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 

ประเภทของการเกษตร จํานวน ร้อยละ 
พืชไร ่

-ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด 
-ยาสูบ 

 
60 
55 
 

 
37.97 
34.81 

 
พืชสวน 

-พริก/ถ่ัวลสิง/ผักสวนครัว 
 

43 
 

27.22 
รวม 158 100.00 

 
จากตารางที่ 1.10 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการเกษตรพืชไร่

คือ ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97  รองลงมาทําการเกษตรพืชไร่คือ ยาสูบ 
จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81 และน้อยที่สุดทําการเกษตรพืชสวนคือ พริก/ถั่วลิสง/ผักสวน
ครัว จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 
 สรุปได้ว่าก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการเกษตรพืชไร่ คือ ข้าว/อ้อย/
ข้าวโพด 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

383



 
 

384 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.11 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ข้าว/อ้อย/

ข้าวโพด 
จํานวน ร้อยละ 

เป็นเจ้าของ 40 66.67 
เช่าที่ดนิคนอ่ืน 8 13.33 

อ่ืน ๆ 12 20.00 
รวม 60 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.11 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่

ทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามี
สิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) แบบอ่ืน ๆ คือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ จํานวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุดมีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) โดยเช่า
ที่ดินคนอ่ืน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร    
(ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) โดยเป็นเจ้าของ 
 
 
ตารางที่ 1.12 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก ข้าว/

อ้อย/ข้าวโพด 
จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 50 83.33 
เพื่อขาย 10 16.67 
รวม 60 100.00 

 
จากตารางที่ 1.12 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 

(ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีวัตถุประสงค์
ในทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) เพ่ือขาย จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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385 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.13 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
สถานท่ีขาย ขา้ว/อ้อย/

ข้าวโพด 
จํานวน ร้อยละ 

ขายเองภายในหมู่บ้าน 3 30.00 
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 4 40.00 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 3 30.00 

รวม 10 100.00 
 
จากตารางที่ 1.13 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 และมีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) คือขายเองภายใน
หมู่บ้านและพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 
 
ตารางที่ 1.14 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 

สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ยาสูบ จํานวน ร้อยละ 
เป็นเจ้าของ 20 36.36 

เช่าที่ดนิคนอ่ืน 30 54.55 
อ่ืน ๆ 5 9.09 
รวม 55 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.14 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่

ทําการเกษตร (ยาสูบ) โดยเช่าที่ดินคนอ่ืน จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมามีสิทธิการ
ใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ยาสูบ) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และน้อยที่สุดมี
สิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตรแบบอื่น ๆ คือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร 
(ยาสูบ) โดยเช่าที่ดินคนอ่ืน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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386 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.15 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก 

ยาสูบ 
จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 0 00.00 
เพื่อขาย 55 100.00 
รวม 55 100.00 

จากตารางที่ 1.15 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทํา
การเกษตร (ยาสูบ) เพ่ือขาย จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร (ยาสูบ) 
เพ่ือขาย 
 
ตารางที่ 1.16 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 

สถานท่ีขาย ยาสูบ จํานวน ร้อยละ 
ขายเองภายในหมู่บ้าน 10 18.18 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 45 81.82 

รวม 55 100.00 
จากตารางที่ 1.16 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ยาสูบ) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
และส่วนน้อยมีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ยาสูบ) คือขายเองภายในหมู่บ้าน จํานวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ยาสูบ) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 
ตารางที่ 1.17 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 

สิทธิการใชพ้ืน้ที่ พริก/ 
ถ่ัวลิสง/ผักสวนครัว 

จํานวน ร้อยละ 

เป็นเจ้าของ 35 81.40 
อ่ืน ๆ 8 18.60 
รวม 43 100.00 

จากตารางท่ี 1.17 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่
ทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 และ
รองลงมามีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) แบบอื่น ๆ คือเป็นที่ดินของ
บรรพบุรุษ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีดครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร 
(พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) โดยเป็นเจ้าของ 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

387 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.18 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก พรกิ/

ถ่ัวลิสง/ผักสวนครัว 
จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 33 76.74 
เพื่อขาย 10 23.26 
รวม 43 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.18 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน

ทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.74 และส่วนน้อยมีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) เพ่ือขาย จํานวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 
ตารางที่ 1.19 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
สถานท่ีขาย พริก/ถ่ัวลสิง/ผัก

สวนครัว 
จํานวน ร้อยละ 

ขายเองภายในหมู่บ้าน 4 40.00 
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 3 30.00 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 3 30.00 

รวม 10 100.00 
 
จากตารางที่ 1.19 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน จํานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และมีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) คือขายเอง
ภายในหมู่บ้านและพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก่มีสถานที่ขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (พริก/ถั่วลิสง/ผักสวนครัว) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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388 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.20 การเล้ียงสัตว์ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 
สัตว์เลี้ยง จํานวน ร้อยละ 

สุกร 50 14.93 
ไก่ 100 29.85 
เป็ด 45 13.43 
โค 100 29.85 

กระบือ 40 11.94 
รวม 335 100.00 

 
จากตารางที่ 1.20 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์คือ

ไก่ และโค จํานวน 100 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 29.85 รองลงมามีการเลี้ยงสัตว์คือ สุกร จํานวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 และน้อยที่สุดมีการเลี้ยงสัตว์คือ กระบือ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.43 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์คือ ไก่ และโค   
 
 
ตารางที่ 1.21 การทําประมงของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนมีโครงการฯ 

สัตว์เลี้ยง จํานวน ร้อยละ 
กบ 60 29.85 

ปลาดุก 75 37.31 
ปลาช่อน 66 32.84 

รวม 201 100.00 
 
จากตารางที่ 1.21 พบว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการทําประมงคือ 

ปลาดุก จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31 รองลงมามีการทําประมงคือ ปลาช่อน จํานวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.84 และน้อยที่สุดมีการทําประมงคือ กบ จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 
 สรุปได้ว่า ก่อนมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการทําประมงคือ ปลาดุก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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389 รายงานการประเมินผล 
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ตารางที่ 1.22 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หลังมีโครงการฯ 
จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกร 115 32.86 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ 60 17.14 

พนักงานบริษทั 14 4.00 
รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 11 3.14 

รับจ้างท่ัวไป 115 32.86 
อ่ืน ๆ (ศึกษาอยู่) 35 10.00 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.22 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขาย/
ประกอบธุรกิจ จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 และน้อยที่สุดคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 

สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
 
ตารางที่ 1.23 การทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

ประเภทของการเกษตร จํานวน ร้อยละ 
พืชไร ่
-ข้าว 
-ยาสูบ 

 
25 
20 
 

 
21.74 
17.39 

 
พืชสวน 

-ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว 
-ลําไย 

 
45 
25 

 
39.13 
21.74 

รวม 115 100.00 
 
จากตารางที่ 1.23 พบว่า หลังจากมีดครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการเกษตร

พืชสวน (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 รองลงมาทําการเกษตรพืช
ไร่ (ข้าว) เท่ากันกับพืชสวน (ลําไย) จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 และน้อยที่สุดทําการเกษตร
พืชไร่ (ยาสูบ) จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการเกษตรพืชสวน 
(ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

389



 
 

390 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.24 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ข้าว จํานวน ร้อยละ 

เป็นเจ้าของ 12 48.00 
เช่าที่ดนิคนอ่ืน 5 20.00 

อ่ืน ๆ 8 32.00 
รวม 25 100.00 

 
จากตารางที่ 1.24 พบว่าหลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้

พ้ืนที่ทําการเกษตร (ข้าว) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีสิทธิการ
ใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ข้าว) แบบอื่น ๆ คือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.00 และน้อยที่สุดมีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ข้าว) โดยเช่าที่ดินคนอ่ืน จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร (ข้าว) โดยเป็นเจ้าของ 
 
 
ตารางที่ 1.25 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก ข้าว จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 12 48.00 
เพื่อขาย 13 52.00 
รวม 25 100.00 

 
จากตารางที่ 1.25 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์

ในทําการเกษตร (ข้าว) เพ่ือขาย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และส่วนน้อยมีวัตถุประสงค์ใน
ทําการเกษตร (ข้าว) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(ข้าว) เพ่ือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

391 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.26 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
สถานท่ีขาย ขา้ว จํานวน ร้อยละ 

ขายเองภายในหมู่บ้าน 3 23.08 
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 4 30.77 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 4 30.77 

อ่ืน ๆ 2 15.38 
รวม 25 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.26 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ข้าว) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน และ พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมามีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ข้าว) คือขายเองภายใน
หมู่บ้าน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และน้อยที่สุดมีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร 
(ข้าว) แบบอ่ืน ๆ คือขายให้กับญาติต่างจังหวัด จํานวน 2 คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ข้าว) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน และ พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 
 
ตารางที่ 1.27 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ยาสูบ จํานวน ร้อยละ 
เป็นเจ้าของ 9 45.00 

เช่าที่ดนิคนอ่ืน 6 30.00 
อ่ืน ๆ 5 25.00 
รวม 20 100.00 

 
จากตารางที่ 1.27 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้

พ้ืนที่ทําการเกษตร (ยาสูบ) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีสิทธิการ
ใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ยาสูบ) โดยเช่าที่ดินคนอ่ืน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดมี
สิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ยาสูบ) แบบอ่ืน ๆ คือเป็นที่ดินของบรรพบุรุษ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร (ยาสูบ) โดยเป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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392 รายงานการประเมินผล 
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ตารางที่ 1.28 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก 

ยาสูบ 
จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 0 00.00 
เพื่อขาย 20 100.00 
รวม 20 100.00 

 
จากตารางที่ 1.28 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน

ทําการเกษตร (ยาสูบ) เพ่ือขาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(ยาสูบ) เพ่ือขาย 
 
 
ตารางที่ 1.29 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

สถานท่ีขาย ยาสูบ จํานวน ร้อยละ 
ขายเองภายในหมู่บ้าน 5 25.00 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 15 75.00 

รวม 20 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.29 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ยาสูบ) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
และส่วนน้อยมีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ยาสูบ) คือขายเองภายในหมู่บ้าน จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ยาสูบ) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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393 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.30 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ผักกาด/

พริก/ผักสวนครัว 
จํานวน ร้อยละ 

เป็นเจ้าของ 33 73.33 
เช่าทีค่นอ่ืน 2 4.45 

อ่ืน ๆ 10 22.22 
รวม 45 100.00 

 
จากตารางที่ 1.30 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้

พ้ืนที่ทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
รองลงมามีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) แบบอื่น ๆ คือเป็นที่ดินของ
บรรพบุรุษ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และน้อยที่สุดมีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร 
(ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) โดยเช่าที่คนอ่ืน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) โดยเป็นเจ้าของ 
 
 
ตารางที่ 1.31 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

วัตถุประสงค์ในการปลูก 
ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว 

จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 25 55.56 
เพื่อขาย 20 44.44 
รวม 45 100.00 

 
จากตารางที่ 1.31 พบว่า หลังจากมีดครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์

ในทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 และส่วนน้อยมีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) เพ่ือขาย จํานวน    
20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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394 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.32 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
สถานท่ีขาย ผกักาด/พริก/   

ผักสวนครัว 
จํานวน ร้อยละ 

ขายเองภายในหมู่บ้าน 5 25.00 
ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 9 45.00 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 6 30.00 

รวม 45 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.32 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) คือขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) คือ
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดมีสถานท่ีขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) คือขายเองภายในหมู่บ้าน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ผักกาด/พริก/ผักสวนครัว) คือ ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 
 
 
ตารางที่ 1.33 สิทธิการใชพ้ืน้ที่ทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

สิทธิการใชพ้ืน้ที่ ลําไย จํานวน ร้อยละ 
เป็นเจ้าของ 15 60.00 

อ่ืน ๆ 10 40.00 
รวม 25 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.33 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตร 

(ลําไย) โดยเป็นเจ้าของ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และส่วนน้อยมีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร (ลําไย) แบบอ่ืน ๆ คือ เป็นที่ดินของบรรพบุรุษ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิทธิการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร (ลําไย) โดยเป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

395 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.34 วัตถุประสงคใ์นการทําการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ในการปลูก ลําไย จํานวน ร้อยละ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 5 20.00 
เพื่อขาย 20 80.00 
รวม 25 100.00 

 
จากตารางที่ 1.34 พบว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์

ในทําการเกษตร (ลําไย) เพ่ือขาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และส่วนน้อยมีวัตถุประสงค์
ในทําการเกษตร (ลําไย) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทําการเกษตร 
(ลําไย) เพ่ือขาย 
 
 
ตารางที่ 1.35 สถานท่ีขายผลผลิตในการทาํการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

สถานท่ีขาย ลาํไย จํานวน ร้อยละ 
ขายเองภายในหมู่บ้าน 6 30.00 

ขายเองที่ตลาดนอกหมู่บ้าน 6 30.00 
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 8 40.00 

รวม 25 100.00 
 
จากตารางที่ 1.35 พบว่า หลังมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขาย

ผลผลิตในทําการเกษตร (ลําไย) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ
มีสถานที่ขายผลผลิตในทําการเกษตร (ลําไย) คือขายเองภายในหมู่บ้านและขายเองท่ีตลาดนอก
หมู่บ้าน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ขายผลผลิตในทํา
การเกษตร (ลําไย) คือพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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396 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.36 การเล้ียงสัตว์ของผู้ตอบแบบสอบถามหลงัมีโครงการฯ 
สัตว์เลี้ยง จํานวน ร้อยละ 

สุกร 90 26.47 
ไก่ 70 20.59 
เป็ด 50 14.71 
โค 100 29.41 

กระบือ 30 8.82 
รวม 340 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.36 พบว่า หลังมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์คือ 

โค จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 รองลงมามีการเล้ียงสัตว์คือ สุกร จํานวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 และน้อยที่สุดมีการเลี้ยงสัตว์คือ กระบือ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์คือ โค   
 
 
ตารางที่ 1.37 การทําประมงของผู้ตอบแบบสอบถามหลังมีโครงการฯ 

สัตว์เลี้ยง จํานวน ร้อยละ 
ปลาดุก 98 37.26 

ปลากระเบน 54 20.53 
กบ 111 42.21 
รวม 263 100.00 

 
จากตารางที่ 1.37 พบว่า หลังมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการทําประมงคือ 

กบ จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 42.21 รองลงมามีการทําประมงคือ ปลาดุก จํานวน 98 คน     
คิดเป็นร้อยละ 37.26 และน้อยท่ีสุดมีการทําประมงคือ ปลากระเบน จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.53 
 สรุปได้ว่า หลังจากมีโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการทําประมงคืออ กบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

397 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.38 รายได้ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้ต่อเดือน (บาท) จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 113 32.29 
5,001 - 10,000 บาทต่อ

เดือน 
144 41.14 

10,001 - 20,000 บาทต่อ
เดือน 

55 15.71 

20.001 - 30,000 บาทต่อ
เดือน 

22 6.29 

30,001 บาทต่อเดือนขึน้ไป 16 4.58 
รวม 350 100.00 

จากตารางที่ 1.38 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ปัจจุบัน 5,001 - 10,000 
บาทต่อเดือน จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 41.14 รองลงมามีรายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29 และน้อยที่สุดมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป จํานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 4.58 

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน 
 
ตารางที่ 1.39 แหล่งที่มาของรายได้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

แหล่งที่มาของรายได ้ จํานวน ร้อยละ 
การรับจ้างจากโครงการฯ 18 4.96 
การรับจ้างนอกชุมชน 126 34.71 

การเกษตรกรรม/การประมง 94 25.89 
รายได้จากการค้าขาย 82 22.59 

งานประจาํนอกโครงการฯ 
เช่น รบัราชการ รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานของรัฐ พนักงาน

เอกชน ฯลฯ 

21 5.79 

อ่ืน ๆ (เบี้ยสูงอายุ) 22 6.06 
รวม 363 100.00 

          จากตารางที่ 1.39 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของรายได้จากการรับจ้าง
นอกชุมชน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71 รองลงมามีแหล่งที่มาของรายได้จากการ
เกษตรกรรม/การประมง จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89 และน้อยที่สุดมีแหล่งที่มาของรายได้
จากการรับจ้างจากโครงการฯ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96  

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีแหลง่ที่มาของรายได้จากการรับจ้างนอกชุมชน 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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398 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.40 รายจ่ายของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายจ่ายของครัวเรือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 107 30.58 
5,000 - 10,000 บาทต่อ

เดือน 
110 31.42 

10,001 - 20,000 บาทต่อ
เดือน 

82 23.42 

20.001 - 30,000 บาทต่อ
เดือน 

14 4.00 

30,001 บาทต่อเดือนขึน้ไป 37 10.58 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 1.40 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายจ่ายของครอบครัว 5,000 - 

10,000 บาทต่อเดือน จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42 รองลงมามีรายจ่ายของครอบครัว     ตํ่า
กว่า 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 และน้อยที่สุดมีรายจ่ายของ
ครอบครัว 20.001 - 30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายจ่ายของครอบครัว 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน 
 
 
ตารางที่ 1.41 ค่าใช้จา่ยในครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จํานวน ร้อยละ 
ค่าอาหารการกิน 160 45.72 
ค่าเช่าที่ดนิทาํกิน 14 4.00 

ค่าเดนิทาง 53 15.14 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ประกอบอาชีพ 
42 12.00 

ค่าสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ 
โทรศัพท์) 

81 23.14 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 1.41 พบว่าผู้ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าอาหาร

การกิน จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 45.72 รองลงมามีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าสาธารณูปโภค
(น้ํา ไฟ โทรศัพท์) จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 และน้อยที่สุดมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินทํากิน 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีคา่ใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าอาหารการกินมาก
ที่สุด 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

399 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 1.42 การเปน็สมาชิกกลุ่มในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นกลุ่มสมาชิก จํานวน ร้อยละ 

ไม่เป็น 134 38.29 
เป็น 216 61.71 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 1.42 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน จํานวน 

216 คน คิดเป็นร้อยละ 61.71 และไม่เป็นสมาชิกในชุมชน จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน 
 
 
ตารางที่ 1.43 ประเภทของกลุ่มสมาชิกในชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม 

สมาชิกกลุ่ม จํานวน ร้อยละ 
กลุ่มออมทรัพย์ 146 21.47 

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 182 26.77 
กลุ่มฌาปนกิจ 191 28.09 

กลุ่มสตร ี 63 9.26 
กลุ่มผู้ใชน้้ํา 53 7.79 
กลุ่มอ่ืน ๆ 45 6.62 

รวม 680 100.00 
 
จากตารางที่ 1.43 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มฌาปนกิจ 

จํานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 182 คน   
คิดเป็นร้อยละ 26.77 และน้อยท่ีสุดเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น อสม. สวัสดิการพนักงาน จํานวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.62 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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400 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 1.44 การเกิดขึ้นของการรวมสมาชิกกลุ่มข้างตน้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิธีการรวมกลุม่ จํานวน ร้อยละ 

ชาวบ้านรวมตัวกันเอง 151 37.94 
ผู้นาํท้องถ่ินเปน็ผู้ก่อตั้ง 151 37.94 

หน่วยงานภายนอกเข้ามา
จัดตั้ง 

38 9.55 

ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับชุมชน 

58 14.57 

รวม 398 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.44 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าวิธีการรวมกลุ่มเป็นแบบ

ชาวบ้านรวมตัวกันเอง เท่ากันกับแบบผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้ก่อต้ัง คือ จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.94 รองลงมาตอบว่าวิธีการรวมกลุ่มแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน จํานวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.57 และน้อยที่สุดตอบว่าวิธีการรวมกลุ่มเป็นแบบหน่วยงานภายนอกเข้ามา
จัดต้ัง จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.55 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าการเกิดขึ้นของการรวมสมาชิกกลุ่มมีวิธีการ
รวมกลุ่มเป็นแบบชาวบ้านรวมตัวกันเอง และ แบบผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้ก่อต้ัง 
 
 
 
ตอนท่ี 2 สภาพเศรษฐกิจ 
 
ตารางที่ 2.1 ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของท่ีอยู่อาศัย จํานวน ร้อยละ 
เป็นของตนเอง 302 86.29 
เช่าพื้นทีค่นอ่ืน 22 6.29 

อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 26 7.42 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จํานวน 

302 คน คิดเป็นร้อยละ 86.29 รองลงมามีที่อยู่อาศัยโดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.42 และน้อยที่สุดมีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะเช่าพ้ืนที่คนอ่ืน จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ทีี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

401 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 2.2 พื้นที่ทาํกินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะของพืน้ที ่ จํานวน ร้อยละ 
เป็นของตนเอง 173 49.43 
เช่าพื้นทีค่นอ่ืน 74 21.14 

อ่ืน ๆ 103 29.43 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 2.2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทํากินเป็นของตนเอง จํานวน 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43 รองลงมามีพ้ืนที่ทํากินอ่ืน ๆ คือ เป็นที่ดินของพ่อแม่ จํานวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.43 และน้อยที่สุดมีพ้ืนที่ทํากินเช่าพ้ืนที่คนอ่ืน จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่พ้ืีนที่ทํากินเป็นของตนเอง 
 
ตารางที่ 2.3 กรรมสิทธใินทีอ่ยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เอกสารสิทธ ิ จํานวน ร้อยละ 
ไม่มี 43 12.29 
มี 307 87.71 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 2.3 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ จํานวน 307 คน      

คิดเป็นร้อยละ 87.71 และส่วนน้อยไม่มีเอกสารสิทธิ จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีเอกสารสิทธิ 
 
ตารางที่ 2.4 เอกสารสิทธใินที่ดินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเอกสาร จํานวน ร้อยละ 
โฉนดที่ดิน 280 91.21 

หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3) 

8 2.60 

การปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

19 6.19 

รวม 307 100.00 
จากตารางท่ี 2.4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน  

จํานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 91.21 รองลงมามีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินเป็นการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และน้อยที่สุดมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินเป็น
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

401



 
 

402 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 2.5 พื้นที่ตั้งของทีอ่ยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะพื้นที ่ จํานวน ร้อยละ 

ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่กรมอุทยานฯ 10 3.26 
ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่ป่าสงวน 29 9.44 

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 22 7.17 
ตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 246 80.13 

รวม 307 100.00 
 
จากตารางที่ 2.5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนทีต้ังของที่อยู่อาศัยต้ังอยู่นอกเขต

พ้ืนที่อนุรักษ์ จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 80.13 รองลงมามีพ้ืนที่ต้ังของที่อยู่อาศัยต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวน จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.44 และน้อยที่สุดมีพ้ืนที่ต้ังของที่อยู่อาศัยต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่กรมอุทยานฯ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่พ้ืีนที่ต้ังของที่อยู่อาศัยต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 
 
ตารางที่ 2.6 การมีเอกสารสิทธทิี่ดินทาํกินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เอกสาร จํานวน ร้อยละ 
ไม่มี 124 35.42 
มี 226 64.58 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 2.6 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน จํานวน 

226 คน คิดเป็นร้อยละ 64.58 และส่วนน้อยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน จํานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.42 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

402



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

403 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 2.7 เอกสารสิทธใินที่ดินทํากินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเอกสาร จํานวน ร้อยละ 

โฉนดที่ดิน 126 55.76 
หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3) 

10 4.42 

การปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

53 23.45 

พื้นทีส่ิทธิทํากิน(สทก.) 12 5.30 
พื้นทีเ่สียภาษีบํารุงท้องที่ 

(ภ.บ.ท.) 
25 11.07 

รวม 226 100.00 
 
จากตารางที่ 2.7 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นโฉนด

ที่ดิน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.76 รองลงมามีเอกสารสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.45 และน้อยที่สุดมีเอกสารสิทธิในการใช้
ที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีเอกสารสิทธ์ินการใช้ที่ดินทํากินเป็นโฉนดที่ดิน 
 
 
ตารางที่ 2.8 พื้นที่ตั้งของพืน้ที่ทํากินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะที่ตัง้ของพื้นที ่ จํานวน ร้อยละ 
ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่กรมอุทยานฯ 16 7.08 

ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่ป่าสงวน 49 21.69 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 59 26.10 

ตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 102 45.13 
รวม 226 100.00 

 
จากตารางท่ี 2.8 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทํากินต้ังอยู่ในเขตนอกเขต

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.13 รองลงมาไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่าต้ังอยู่เขตใด 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 และน้อยที่สุดมีพ้ืนที่ทํากินต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรมอุทยานฯ 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทํากินต้ังอยู่ในเขตนอกเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

403



 
 

404 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 2.9 อาชีพเสริมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพเสริม จํานวน ร้อยละ 

ไม่มี 243 69.42 
มี 107 30.58 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 2.9 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม จํานวน 243 คน     

คิดเป็นร้อยละ 69.42 และส่วนน้อยมีอาชีพเสริม จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 
 
 
ตารางที่ 2.10 การออมของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การออมของครอบครัว จํานวน ร้อยละ 
ไม่มี 104 29.71 
มี 246 70.29 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 2.10 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออมของครอบครัว จํานวน 

246 คน คิดเป็นร้อยละ 70.29 และส่วนน้อยไม่มีการออมของครอบครัว จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.71 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออมของครอบครัว 
 
 
ตารางที่ 2.11 รูปแบบการออมของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการออมทรัพย์ จํานวน ร้อยละ 
ธนาคาร 107 43.49 

กองทุนหมู่บ้าน 17 6.91 
กลุ่มออมทรัพย์ 112 45.52 

อ่ืน ๆ 10 4.06 
รวม 246 100.00 

จากตารางที่ 2.11 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการออมของครอบครัวคือ 
กลุ่มออมทรัพย์จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.52 รองลงมามีลักษณะการออมของครอบครัวคือ 
ธนาคาร จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49 และน้อยที่สุดมีลักษณะการออมของครอบครัวแบบ
อ่ืน ๆ คือกองทุนเงินล้าน สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน เป็นต้น จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออมของครัวที่กลุ่มออมทรัพย์ 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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405 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 2.12 การทําบัญชีครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การทําบญัช ี จํานวน ร้อยละ 
มีการทําบญัช ี 63 18.00 

ไม่มีการทําบญัช ี 287 82.00 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 2.12 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 

287 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 และส่วนน้อยมีการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการทําบัญชีครัวเรือน 
 
 
ตอนท่ี 3 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 3.1 วิธีการรักษาเม่ือสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิธีการรักษา จํานวน ร้อยละ 
ใช้สมุนไพร 32 9.14 

ซื้อยาทานเอง 37 10.57 
รักษาโดยหมอพ้ืนบา้น 2 0.57 
รักษาหมอท่ีคลินิก 66 18.86 

รักษาหมอท่ีโรงพยาบาล 206 58.86 
อ่ืน ๆ 7 2.00 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วิธีรักษาเมื่อสมาชิกในครัวเรือน

เจ็บป่วยคือ รักษาหมอที่โรงพยาบาล จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 รองลงมามใช้วิธีรักษา
เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยคือ รักษาหมอที่คลินิก จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86    และ
น้อยที่สุดมใช้วิธีรักษาเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยแบบอ่ืน ๆ คือ รับยาจากอนามัย จํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มใช้วิธีรักษาเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยคือ รักษา
หมอที่โรงพยาบาล 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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406 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.2 สถานบริการทีไ่ปใช้รักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานท่ีบริการ จํานวน ร้อยละ 
สถานีอนามัย 57 16.29 

โรงพยาบาลของรัฐ 235 67.14 
โรงพยาบาลเอกชน 16 4.57 

คลนิิก 42 12.00 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล

ของรัฐ จํานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 67.14 รองลงมาใช้บริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย 
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29 และน้อยที่สุดใช้บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.57 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ 
 
 
ตารางที่ 3.3 แหล่งน้าํในการอุปโภค (น้ําใช้) ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แหล่งใชน้้ํา จํานวน ร้อยละ 
แม่น้ําลําธาร ลําห้วย 4 1.14 
น้ําประปาหมู่บ้าน 230 65.71 
น้ําประปาภูมิภาค 2 0.57 
น้ําบาดาล น้ําบ่อ 104 29.71 

น้ําฝน 1 0.29 
อ่ืน ๆ 9 2.58 
รวม 350 100.0จ 

 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ําในการอุปโภคจาก

น้ําประปาหมู่บ้าน จํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 รองลงมาใช้แหล่งนํ้าในการอุปโภคจาก   
น้ําบาดาล น้ําบ่อ จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71 และน้อยที่สุดใช้แหล่งนํ้าในการอุปโภคจาก
น้ําฝน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ําในการอุปโภคจากน้ําประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

406



 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

407 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.4 แหล่งน้าํในการบริโภค (น้าํกิน) ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แหล่งใชน้้ํา จํานวน ร้อยละ 

น้ําประปาหมู่บ้าน 30 8.58 
น้ําบาดาล น้ําบ่อ 39 11.14 

น้ําฝน 4 1.14 
ซื้อจากร้านค้า 233 66.57 

อ่ืน ๆ 44 12.57 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ําในการบริโภคโดยการซื้อ

จากร้านค้า จํานวน 233  คน คิดเป็นร้อยละ 66.57 รองลงมาใช้แหล่งนํ้าในการบริโภคจากอื่น ๆ คือ 
ซื้อนํ้าจากโรงนํ้าด่ืมในชุมชน จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 และน้อยที่สุดใช้แหล่งน้ําในการ
บริโภคจากน้ําฝน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ําในการบริโภคจากซื้อจากร้านค้า 
 
 
ตารางที่ 3.5 การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การรับประทานอาหาร จํานวน ร้อยละ 
ทํารับประทานเองกันใน

ครอบครัว 
179 51.14 

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจาก
ร้านค้า/ตลาด 

22 6.29 

ทําเองส่วนหนึง่ และซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปด้วย 

149 42.57 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ

ในครัวเรือนโดยทํารับประทานเองกันในครอบครัว จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14 รองลงมามี
การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในครัวเรือนโดยทําเองส่วนหนึ่งและซื้ออาหารสําเร็จรูปด้วย จํานวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57 และน้อยที่สุดมีการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในครัวเรือนโดย ซื้อ
อาหารสําเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในครัวเรือนโดย
ทํารับประทานเองกันในครอบครัว 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  
 
 
 

407



 
 

408 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.6 แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารของผูต้อบแบบสอบถาม 
แหล่งวัตถุดิบ จํานวน/คน ร้อยละ 

เก็บของปา่/ลา่สัตว์ 21 6.00 
ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 102 29.14 
ซื้อจากพ่อคา้เร่ 23 6.57 

ซื้อจากตลาด/ร้านค้า 184 52.58 
ซื้อมาจากเพื่อนบ้าน 20 5.71 

รวม 350 100.00 
         

จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
คือซื้อจากตลาด/ร้านค้า จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 รองลงมามีแหล่งวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารคือปลูกเอง/เลี้ยง จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 29.14 และน้อยที่สุดมีแหล่งวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารคือซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารคือซ้ือจาก
ตลาด/ร้านค้า 
 
 
ตารางที่ 3.7 เชื้อเพลิงทีใ่ช้ในการประกอบอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เชื้อเพลงิในการประกอบ
อาหาร 

จํานวน ร้อยละ 

ฟืน 105 30.00 
แก๊ส 165 47.14 
ไฟฟ้า 25 7.14 
ถ่าน 50 14.29 

ไม่ประกอบอาหาร 5 1.43 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 3.7 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เช้ือเพลิงจากแก๊สในการประกอบ

อาหาร จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.14 รองลงมาใช้เช้ือเพลิงจากฟืนในการประกอบอาหาร 
จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดไม่มีการประกอบอาหาร จํานวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.43 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ช้เช้ือเพลิงจากแก๊สในการประกอบอาหาร 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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409 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.8 การเดินทางมาติดต่อราชการในตัวอําเภอของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การเดินทาง จํานวน ร้อยละ 

ใช้รถจักรยานยนต์ 165 47.14 
ใช้รถยนต ์ 123 35.14 

อาศัยรถเพื่อนบ้านมาด้วย 32 9.14 
อาศัยรถรบัจ้างโดยสาร 30 8.58 

รวม 350  100.00  
 
จากตารางท่ี 3.8 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางมาติดต่อราชการในตัว

อําเภอโดยใช้รถจักรยานยนต์ จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.14 รองลงมามีการเดินทางมาติดต่อ
ราชการในตัวอําเภอโดยใช้รถยนต์ จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 และน้อยที่สุดมีการเดินทาง
มาติดต่อราชการในตัวอําเภอโดยใช้อาศัยรถรับจ้างโดยสาร จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางมาติดต่อราชการในตัวอําเภอโดยใช้
รถจักรยานยนต์ 
 
 
ตารางที่ 3.9  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ ่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 31 8.86 

พบบางครั้ง 250 71.43 
พบได้ยาก 69 19.71 

รวม 350 100.00 
จากตารางท่ี 3.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่ใน

ระดับพบบางครั้ง จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 รองลงมามีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
อยู่ในระดับพบได้ยาก จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.71 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่อยู่ในระดับพบมาก จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่
ในระดับพบบางครั้ง 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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410 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.10 ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไม้ขนาดเล็ก จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 150 42.85 

พบบางครั้ง 190 54.29 
พบได้ยาก 10 2.86 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับ

พบบางคร้ัง จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 รองลงมามีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับพบ
มาก จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับพบได้
ยาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 

สรุปได้ว่าก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับ
พบบางครั้ง 
 
 
ตารางที่ 3.11 ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กล้วยไม้/หวาย จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 189 54.00 

พบบางครั้ง 96 27.42 
พบได้ยาก 65 18.58 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน

ระดับพบมาก จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมามีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน
ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่
ในระดับพบได้ยาก จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน
ระดับพบมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

411 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางท่ี 3.12  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

มอส/เฟิรน์ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 244 69.71 

พบบางครั้ง 78 22.29 
พบได้ยาก 28 8.00 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับ

พบมาก จํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 69.71 รองลงมามีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับพบ
บางคร้ัง จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับพบ
ได้ยาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับ
พบมาก 
 
 
ตารางที่ 3.13  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็ด จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 256 73.14 

พบบางครั้ง 49 14.00 
พบได้ยาก 45 12.86 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบมาก 

จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 73.14 รองลงมามีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบบางครั้ง จํานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับระดับพบได้ยาก จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.86 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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412 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.14  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ ่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 33 9.43 

พบบางครั้ง 75 21.43 
พบได้ยาก 242 69.14 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่ใน

ระดับพบได้ยาก จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 69.14 รองลงมามีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่
ในระดับพบบางคร้ัง จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่อยู่ในระดับพบมาก จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไม้ยืนต้นอยู่ในระดับพบ
ได้ยาก 
 
 
ตารางที่ 3.15  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไม้ขนาดเล็ก จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 20 5.71 

พบบางครั้ง 198 56.58 
พบได้ยาก 132 37.71 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับ

พบบางคร้ัง จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมามีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับพบ
ได้ยาก จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 37.71 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับพบ
มากจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไม้ขนาดเล็กอยู่ในระดับ
พบบางครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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413 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.16 ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กล้วยไม้/หวาย จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 50 14.29 

พบบางครั้ง 211 60.29 
พบได้ยาก 89 25.42 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.16  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 60.29 รองลงมามีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน
ระดับพบได้ยาก จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่
ในระดับพบมาก จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นกล้วยไม้/หวายอยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
ตารางที่ 3.17  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

มอส/เฟิรน์ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 121 34.58 

พบบางครั้ง 187 53.42 
พบได้ยาก 42 12.00 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับ

พบบางคร้ัง จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 53.42 รองลงมามีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับพบ
มากจํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับพบได้
ยาก จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นมอส/เฟิร์นอยู่ในระดับ
พบบางครั้ง 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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414 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.18  ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เห็ด จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 239 68.29 

พบบางครั้ง 89 25.42 
พบได้ยาก 22 6.29 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบมาก 

จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.29 รองลงมามีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบบางคร้ัง จํานวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบได้ยาก จํานวน 22 คน      คิด
เป็นร้อยละ 6.29 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นเห็ดอยู่ในระดับพบมาก 
 
 
ตารางที่ 3.19  ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ป่าขนาดใหญ่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 33 9.42 

พบบางครั้ง 239 68.29 
พบได้ยาก 78 22.29 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.29 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่
ในระดับพบได้ยาก จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาด
ใหญ่อยู่ในระดับพบมาก จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

415 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.20  ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ป่าขนาดเล็ก จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 22 6.29 

พบบางครั้ง 187 53.42 
พบได้ยาก 141 40.29 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.20  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 53.42 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่
ในระดับพบได้ยาก จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาด
เล็กอยู่ในระดับพบมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
ตารางท่ี 3.21 ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ปีก/นกปา่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 13 3.72 

พบบางครั้ง 249 71.14 
พบได้ยาก 88 25.14 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 71.14 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน
ระดับพบได้ยาก จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน
ระดับพบมาก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.72 

สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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416 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางท่ี 3.22 ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนก่อนการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์เลื้อยคลาน จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 139 39.71 

พบบางครั้ง 198 56.58 
พบได้ยาก 13 3.71 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.22  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน
ระดับพบมาก จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน
ระดับพบได้ยาก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 

สรุปได้ว่าผู้ ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
ตารางท่ี 3.23  รัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ป่าขนาดใหญ่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 14 4.00 

พบบางครั้ง 139 39.71 
พบได้ยาก 197 56.29 

รวม 350 100.00 
จากตารางท่ี 3.23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่ใน

ระดับพบได้ยาก จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 56.29 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่
ในระดับพบบางคร้ัง จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาด
ใหญ่อยู่ในระดับพบมาก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่อยู่ใน
ระดับพบได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

417 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.24  ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ป่าขนาดเล็ก จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 9 2.57 

พบบางครั้ง 99 28.29 
พบได้ยาก 242 69.14 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.24  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่ใน

ระดับพบได้ยาก จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 69.14 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก
อยู่ในระดับพบมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับพบได้ยาก 
 
 
ตารางท่ี 3.25  ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์ปีก/นกปา่ จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 10 2.86 

พบบางครั้ง 211 60.28 
พบได้ยาก 129 36.86 

รวม 350 100.00 
จากตารางท่ี 3.25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน

ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 60.28 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน
ระดับพบได้ยาก จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่
ในระดับพบมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์ปีก/นกป่าอยู่ใน
ระดับพบบางครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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418 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.26  ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในชุมชนหลังการดําเนินโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สัตว์เลื้อยคลาน จํานวน ร้อยละ 
พบมาก 212 60.57 

พบบางครั้ง 128 36.58 
พบได้ยาก 10 2.85 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน

ระดับพบมาก จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 60.57 รองลงมามีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน
ระดับพบบางคร้ัง จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 และน้อยที่สุดมีการพบเห็นสัตว์เลื้อยคลาน
อยู่ในระดับพบได้ยาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 

สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน
ระดับพบมาก 
 
 
ตารางที่ 3.27 การพบเห็นไฟป่าในพืน้ท่ีโครงการพัฒนาห้วยลานก่อนมีโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การพบเหน็ไฟป่า จํานวน ร้อยละ 
พบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิดเปน็

ประจําทุกป ี
202 57.71 

พบเห็นบา้ง/ไฟป่าเกิดขึ้นบา้ง
เป็นบางป ี

50 14.29 

พบเห็นน้อย 50 14.29 
ไม่พบเลย 48 13.71 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.27 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่าเกิดเป็นประจําทุกปี 

จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 57.71 รองลงมาพบเห็นไฟป่าเกิดขึ้นบางปี และ พบเห็นน้อย จํานวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และน้อยที่สุดไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71 
 สรุปได้ว่า ก่อนดําเนินโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่าเกิดเป็นประจํา
ทุกปี 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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419 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.28 การพบเห็นไฟป่าในพืน้ท่ีโครงการพัฒนาห้วยลานภายหลังมีโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การพบเหน็ไฟป่า จํานวน ร้อยละ 
พบเห็นบ่อย/ไฟป่าเกิดเปน็

ประจําทุกป ี
72 20.58 

พบเห็นบา้ง/ไฟป่าเกิดขึ้นบา้ง
เป็นบางป ี

124 35.42 

พบเห็นน้อย 91 26.00 
ไม่พบเลย 63 18.00 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 3.28 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่าเป็นบางปี จํานวน 124

คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมาพบเห็นไฟป่าพบเห็นน้อย จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00
และน้อยที่สุดไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
 สรุปได้ว่า หลังดําเนินโครงการฯ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่าเป็นบางปี 
 
ตารางที่ 3.29 การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)  
 
ตารางที่ 3.29 (1) การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2556 จํานวน/คน ร้อยละ 
ไม่พบเลย 73 20.86 

พบ 1-5 ครั้ง 227 64.86 
พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 50 14.29 

รวม 350 100.00 
       

จากตารางท่ี 3.11 (1) พบว่า  ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 
ครั้ง จํานวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.86 และน้อยที่สุดพบเห็นไฟป่าบ่อยกว่า 5 ครั้ง จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2556 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 ครั้ง 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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420 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 3.29 (2) การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2557 จํานวน/คน ร้อยละ 
ไม่พบเลย 74 21.14 

พบ 1-5 ครั้ง 228 65.14 
พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 48 13.72 

รวม 350 100.00 
        

จากตารางท่ี 3.11 (2) พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 
ครั้ง จํานวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 65.14 รองลงมาไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.14 และน้อยที่สุดพบเห็นไฟป่าบ่อยกว่า 5 ครั้ง จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 
 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 ครั้ง 
 
ตารางที่ 3.29 (3) การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2558 จํานวน/คน ร้อยละ 
ไม่พบเลย 77 22.00 

พบ 1-5 ครั้ง 226 64.58 
พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 47 13.42 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.11 (3) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 

ครั้ง จํานวน 226 คนคิดเป็นร้อยละ 64.58รองลงมาไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 และน้อยที่สุดพบเห็นไฟป่าบ่อยกว่า 5 ครั้ง จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 
 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 ครั้ง 
 
ตารางที่ 3.29 (4) การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2559 

พ.ศ.2559 จํานวน/คน ร้อยละ 
ไม่พบเลย 92 26.29 

พบ 1-5 ครั้ง 229 65.42 
พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 29 8.29 

รวม 350 100.00 
จากตารางท่ี 3.11 (4)  พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 

ครั้ง จํานวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 65.42 รองลงมาไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.29 และน้อยที่สุดพบเห็นไฟป่าบ่อยกว่า 5 ครั้ง จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 
 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2551 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟ 1 – 5 ครั้ง 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

421 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 3.29 (5) การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 จํานวน/คน ร้อยละ 
ไม่พบเลย 93      26.58 

พบ 1-5 ครั้ง 228 65.14 
พบบ่อยกว่า 5 ครั้ง 29 8.29 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.11 (5) พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 

ครั้ง จํานวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 65.14 รองลงมาไม่พบเห็นไฟป่าเลย จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ      
26.58 และน้อยที่สุดพบเห็นไฟป่าบ่อยกว่า 5 ครั้ง จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 
 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นไฟป่า 1 – 5 ครั้ง 
 
 
ตอนท่ี 4 สภาพการเมืองการปกครอง 
 
ตารางที่ 4.1 การเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การประชุมประจําเดือนของ
หมู่บ้าน 

จํานวน ร้อยละ 

เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุก
เดือน 

269 76.86 

ไม่ได้ เข้าร่วมอย่างเปน็ประจํา
ทุกเดือน 

81 23.14 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุกเดือนใน

การประชุมหมู่บ้าน จํานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 76.86 และไม่ได้เข้าร่วมอย่างเป็นประจําทุกเดือน
ในการประชุมหมู่บ้าน จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมประจําเดือนของหมู่บ้านเป็นประจํา
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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422 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 4.2 การรับรูข้้อมูลข่าวสารในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การรับข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
ผู้นาํชุมชน 127 36.29 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 13 3.71 
ประกาศเสียงตามสาย 204 58.29 
ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง 6 1.71 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการประกาศ

เสียงตามสาย จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 58.29 รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้นําชุมชน 
จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 และน้อยที่สุดรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71  
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการประกาศเสียงตามสาย 
 
 
ตารางที่ 4.3 การไปใชส้ิทธเิลือกต้ังภายในชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเลือกตั้งภายในชุมชน จํานวน ร้อยละ 
เป็นประจาํทุกครั้ง 320 91.42 

เป็นบางคร้ัง 30 8.58 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการไปใช้สิทธิเลือกต้ังภายในชุมชน

เป็นประจําทุกครั้ง จํานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 91.42 และส่วนน้อยมีการไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็น
บางครั้ง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการไปใช้สิทธิเลือกต้ังภายในชุมชนเป็นประจําทุก
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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423 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตอนท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ตารางที่ 5.1 การส่งเสริมความรู้ด้านอาชพีจากหน่วยงานภาครัฐของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การส่งเสริมอาชีพ จํานวน ร้อยละ 
เคย 153 43.71 

ไม่เคย 197 56.29 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน

การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐ จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 56.29 และเคยได้รับการส่งเสริมความรู้
ด้านการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐ จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริม
อาชีพจากภาครัฐ 
 
ตารางที่ 5.2 การได้รับการส่งเสริมด้านสขุภาพอนามัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การส่งเสริมสขุภาพ จํานวน ร้อยละ 
เคย 198 56.58 

ไม่เคย 152 43.42 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ

อนามัย จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58และไม่เคยได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
จํานวน152คน คิดเป็นร้อยละ 43.42 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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424 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตอนท่ี 6 การดําเนินงานของโครงการฯ 
 
ตารางที่ 6.1 การรับทราบขอ้มูลการดําเนนิงานในโครงการฯของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การรับข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
ไม่ทราบเลย 88 25.14 

รับทราบปานกลาง 217 62.00 
รับทราบด ี 45 12.86 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการดําเนินงานของ

โครงการฯ ปานกลาง จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาไม่รับทราบข้อมูลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ เลย จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 และน้อยที่สุดรับทราบข้อมูลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ อย่างดี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการดําเนินงานของโครงการฯ ปาน
กลาง 
 
 
ตารางที่ 6.2 แหล่งข้อมูลการรับทราบของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การรับข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
ผู้นาํชุมชน 245 70.00 

ข้าราชการ/เจ้าหนา้ที่ในพืน้ที่ 45 12.86 
เพื่อนบ้าน 36 10.28 

ทราบจากข่าว/สื่อมวลชน 24 6.86 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางที่ 6.2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจากผู้นําชุมชน จํานวน 

245 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมารับทราบข้อมูลจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ จํานวน 45
คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 และน้อยที่สุดรับทราบข้อมูลจากข่าว/สื่อมวลชน จํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.86 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจากผู้นําชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 

424
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425 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 6.3 วัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดํารใินความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วัตถุประสงค ์ จํานวน ร้อยละ 

ฟื้นฟ/ูอนรุักษ์พื้นทีป่่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

177 28.55 

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและน้าํเพื่อ

การเกษตร 

254 40.97 

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
ศักยภาพด้านการประมงใหแ้ก่

ประชาชน 

77 12.42 

พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

112 18.06 

รวม 620 100.00 
           

จากตารางที่ 6.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
พระราชดําริว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน 254 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.97 รองลงมาเข้าใจว่า เพ่ือฟ้ืนฟู/อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 28.55 และน้อยที่สุดเข้าใจว่า เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการประมงให้แก่ประชาชน จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 12.42  
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดําริว่า 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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426 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 6.4 ความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมและพฒันาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การส่งเสริมและพัฒนา จํานวน ร้อยละ 

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานแหล่ง
น้ํา 

224 34.78 

พัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน
ไฟฟ้า 

22 3.42 

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานถนน 54 8.38 
อนุรักษ์และฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าไม้ 107 16.62 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชพี 89 13.82 

การพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชน 

129 20.03 

อ่ืน ๆ 19 2.95 
รวม 644 100.00 

 
จากตารางที่ 6.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริม

และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งน้ํา จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมามีความ
ต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.03 และน้อยที่สุดมีความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ คือด้านการท่องเที่ยว 
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95  
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้งพืนฐานแหล่งนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

427 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางที่ 6.5 ความเข้าใจตอ่วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายการดําเนินงานของโครงการฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความเข้าใจ จํานวน ร้อยละ 
มากที่สุด 14 4.76 

มาก 51 17.35 
ปานกลาง 177 60.20 

น้อย 38 12.93 
น้อยที่สุด 14 4.76 

รวม 294 100.00 
 
จากตารางที่ 6.5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการดําเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมามี
ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินโครงการฯ ในระดับมาก จํานวน 51  คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.35 และน้อยทีสุ่ดมีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินโครงการฯ ใน
ระดับมากที่สุดและน้อยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 สรุปได้ว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง 
 
 
ตารางที่ 6.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาํเนนิงานของโครงการฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประโยชน์ที่ได้รับ จํานวน ร้อยละ 
มากที่สุด 28 9.56 

มาก 78 26.62 
ปานกลาง 129 44.03 

น้อย 46 15.69 
น้อยที่สุด 12 4.10 

รวม 293 100.00 
 
จากตารางที่ 6.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การดําเนินงานของโครงการฯ ในระดับปานกลาง จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.03 รองลงมามี
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานของโครงการฯในระดับมาก จํานวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.62 และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานของโครงการฯ
ในระดับน้อยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ในระดับปานกลาง 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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428 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

ตารางที่ 6.7 การดําเนินงานของโครงการฯมีผลทาํใหพ้ื้นท่ีป่าได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟขูองผูต้อบ
แบบสอบถาม 

พื้นที่ได้รบัการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู

จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 39 13.40 
มาก 102 35.05 

ปานกลาง 121 41.58 
น้อย 21 7.22 

น้อยที่สุด 8 2.75 
รวม 291 100.00 

 
จากตารางท่ี 6.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ 

มีผลทําให้พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูในระดับปานกลาง จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.58 รองลงมามีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ในระดับมาก จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่าการดําเนิน
โครงการฯ มีผลทําให้พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในระดับน้อยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.75 

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้
พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.8 การดําเนินงานของโครงการฯมีผลทาํใหเ้กิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่ง
น้ําในพืน้ที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลทาํให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 29 7.44 
มาก 174 44.62 

ปานกลาง 130 33.33 
น้อย 51 13.08 

น้อยที่สุด 6 1.53 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 6.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ 

มีผลทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ําในพ้ืนที่ในระดับมาก จํานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.62 รองลงมามีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ําในพ้ืนที่ในระดับปานกลาง จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุด
มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ําใน
พ้ืนที่ในระดับน้อยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้เกิด
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ําในพ้ืนที่ในระดับมาก 
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กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ตารางท่ี 6.9 การดําเนนิงานของโครงการฯ มีผลทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึน้ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลทาํให้ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตดขีึ้น 

จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 26 8.67 
มาก 87 29.00 

ปานกลาง 129 43.00 
น้อย 37 12.33 

น้อยที่สุด 21 7.00 
รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 6.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ 

มีผลทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับปานกลาง จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 รองลงมามีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นในระดับมาก จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่าการดําเนิน
โครงการฯ มีผลทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการฯ มีผลทําให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

431 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางท่ี 6.10 โครงการฯ เปดิโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการดําเนนิงานเพื่อ
ประโยชน์ในชมุชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีส่วนร่วม 

จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 21 9.29 
มาก 10 4.42 

ปานกลาง 125 55.31 
น้อย 55 24.34 

น้อยที่สุด 15 6.64 
รวม 226 100.00 

 
จากตารางที่ 6.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการฯ เกิด

โอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในระดับปานกลาง 
จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 รองลงมามีความคิดเห็นว่าโครงการฯ เกิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนในระดับน้อย จํานวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.34 และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ เกิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในระดับมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42 
 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการฯ เกิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 6.11 ความรู้สึกเปน็ส่วนหนึง่กับโครงการฯของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความรูส้ึกของความเป็นส่วน

หนึ่งของโครงการฯ 
จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 18 6.21 
มาก 51 17.59 

ปานกลาง 119 41.03 
น้อย 82 28.28 

น้อยที่สุด 20 6.89 
รวม 290 100.00 

จากตารางท่ี 6.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการฯ ในระดับปานกลาง จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 รองลงมามีความคิดเห็นว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯในระดับน้อย จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28 และน้อยที่สุดมี
ความคิดเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯในระดับมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.21 

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ
ในระดับปานกลาง 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพื้ นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

433 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ภาคผนวก ง 
 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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2 รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 
 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ ฯ ต้ังแต่ ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนงานและแนวทางในการประเมินผลโครงการฯ 
3. จัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการ ฯ 
4. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโครงการฯ 
5.    จัดประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบในรายงาน

การประเมินผลโครงการฯ ให้เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.    จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การดําเนินงาน 
 
 กองติดตามประเมินผล (กตผ.) สํานักงาน กปร. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริในการดําเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาต้ังแต่ ปี 2530 สถานที่ต้ังโครงการฯ บริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ําห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 
12,500 ไร่ จํานวน 11 หมู่บ้าน โดยผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่                    
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักวิชาการที่เป็นสากลโดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
(นับจากวันลงนามในสัญญาจัดจ้าง) มีรายละเอียดการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

กรายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คํานํา 

  การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล และกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือกําเนิดจากพระราชดําริ         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้ังแต่ปี 2530 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร โดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า และดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาการประมงให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุปลาสําหรับปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติและแจกจ่ายราษฎร อีก
ทั้งให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 11 
หมู่บ้าน ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จจากการดําเนินงานหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการประเมินผล ทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ในคร้ังนี้ สําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ ด้วยสํานักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ      
ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน            
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลโครงการคร้ังนี้ และท่ีสําคัญคือทีมงานประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากทุก ๆ
ภาคส่วน ทําให้การประเมินผลในคร้ังมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพ้ืนที่  
ซึ่งได้นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการ จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี  

สํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคร้ังน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ต่อไป  ตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ตามสมควร   

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)   

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 

 

ค รายงานการประเมินผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง เร่ิมต้ังแต่ปี 2520  
จนถึงปี 2534 และได้พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ทั้งนํ้าอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร การรักษาป่าเพ่ือให้เกิด
ความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาประมง เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิต
พันธ์ุปลาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรไว้บริโภคและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุปลาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยลานฯ เป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนํา
ผลสําเร็จจากการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาขยายผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริต้ังแต่ปี 
2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและประชาชน ส่งผล
การพัฒนาในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานฯ ประสบผลสําเร็จ ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่                  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทั้งในส่วนของตนเอง ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ สมดังพระราชปณิธาน                   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 การประ เมิ นผล โครงการพัฒ นาพ้ื นที่ ห้ วยลาน อัน เน่ื อ งมาจากพระราช ดํ าร ิ                    
เป็นความรับผิดชอบของกองติดตามประเมินผล ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นท่ี 3 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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