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หน้า 1	
 

สรุปรายงานการประเมินผลศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (17 แห่ง) 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์สาขา ปีที่ประเมินผล หมายเหตุ 
1.ศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ    
 1. โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2535  
 2. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแมป่ิงฯ อ.ฮอด อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ 2541, 2560  
 3. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ 2556  
 4. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 2560  ติดตาม 
 5. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 2561 อยู่ระหว่าง
2. ศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ    
 1.โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนบ้านแดนสามัคคฯี อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 2542 ไม่พบ 
 2.โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 2544  
 3.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 2547  
 4.โครงการพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา จ.สกลนคร – นครพนม 2552  ติดตาม 
3.ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ    
 1.โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2561 อยู่ระหว่าง
 2.โครงการพัฒนาพื้นที่เขาชะโงก จ.นครนายก - ยัง 
4.ศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายฯ    
 1.โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสือ่มโทรมเขาชะงุ้มฯ อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี 2554  
5.ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทองฯ    
 1.โครงการพัฒนาหมู่บ้านปิแนมูดอ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2526 ไม่พบ 
 2.โครงการสวนยางพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 2527 ไม่พบ 
 3.โครงการหมูบ่้านโคกอิฐโคกในและบ้านยโูย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2537  
 4.โครงการหมูบ่้านปศุสัตว์ เกษตรมูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  ไม่พบ 
 5.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช 2542, 2558  



 
    หน้า 2 

 

สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดเชียงราย 
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

มิถุนายน
2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
กปร. 

 1 .เพื่ อ ท ร าบ ว่ า ก า ร
ดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรง
งาน ) อั น เนื่ องมาจาก
พระราชดํ าริ  มี ผลการ
ดํ าเนิ นงานอย่ างไร มี
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานอย่างไรบ้ าง 
ควรมีแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้
การดําเนินงานบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ และ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น ว
พระราชดําริ 
2. ประชาชน ใน พื้ น ที่
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ
ผลกระทบจากโครงการ 
มากน้อยเพียงใด และควร
มีแนวทางแก้ไขอย่างไร จึง
จะทําให้ประชาชนในพื้นที่
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุด 
 

เนื่องจากโครงการพัฒนาดอย
ตุ งฯ  มี เนื้ อ ที่  9 3 ,5 1 5  ไ ร่ 
สามารถแบ่งพื้นที่การพัฒนา
ออกเป็น  2 ส่วน  คือ ส่วนที่
เป็นพื้นที่ทรงงานในระยะแรก
มีพื้นที่ประมาณ 7,737 ไร่ อีก
ส่ วน เป็ น โค รงก าร ที่ อ ยู่ ใน
แผนการพัฒนาทั่ว ๆ ไปของ
โครงการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ทําการศึกษาเฉพาะโครงการที่
อยู่ในเขตพื้นที่ทรงงานเท่านั้น 

การเก็ บ ข้อมูลภาคสนาม
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
1.เป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตโครงการ รวม 27 หมู่บ้าน 
ซึ่ งมี การเก็ บ ข้ อมู ลเมื่ อปี 
2532-2534 เจ้าหน้าที่ของ
โครงการพัฒนาดอยตุงได้
อ อ ก ไป เก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
ประชาชนโดยมีแบบสอบถาม
เป็นคู่มือในการสัมภาษณ์และ
นํามารวบรวมและทําการแจง
นับ 
2 .เป็ น ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
ดําเนินงานของหน่ วยงาน
ร า ช ก า ร ต่ า ง  ๆ  ที่ ไ ด้
ดํ าเนิ นการไปแล้ ว ศึ กษา
ข้ อ มู ล ภ า ค ส น า ม โด ย
เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน กปร. 
ทําการเก็บข้อมูลเมื่อ 18-20 
พฤศจิ กายน  2534 ด้ วย
วิธีการสังเกตการณ์ในพื้นที่
โครงการ ฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่
ทรงมีความสนพระทัยที่จะพัฒนาดอยตุงให้เป็นพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ จึงได้มีการดําเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการ 93,515 
ไร่ หรือ 149.6 ตารางกิโลเมตร ในระยะเริ่มแรกได้กําหนด
พื้นที่ทรงงานไว้ 6 แห่ง มีเนื้อที่รวม 7,530 ไร่ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  เป็นศูนย์รวมในการบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่
เดิมให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์และรักษาให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ํา
ลําธารที่ถาวรต่อไป พร้อมกับมีการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบริเวณนั้ น  และเป็นแหล่ งท่องเที่ยว
ระดับประเทศ จากการศึกษาเอกสารเข้าไปสังเกตการณ์ใน
พื้นที่ และการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่โครงการทําให้
ทราบว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการนั้นเป็น
ชาว เขา เกื อบ ทั้ งหมด  เกื อบค รึ่งหนึ่ ง เป็ น เผ่ า อี ก้ อ  
นอกจากนั้นประกอบด้วยไทยใหญ่ มูเซอร์ จีนฮ่อ ฯลฯ  
รวมประชากรทั้งหมด 2,013 ครัวเรือน เท่ากับ 10,521 
คน ลักษณะของประชากรทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันคล้ายคลึง
กับประชากรในพื้นที่ราบ 
 สําหรับการดําเนินงานของโครงการนั้น เริ่ม
ดํ า เนิ น ก าร ตั้ งแ ต่ปี  พ .ศ . 2531  โดยการก่ อส ร้าง
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจึงได้
มีการวางแผนใช้ที่ดิน การพัฒนาป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่า  
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสอบถามเจ้าหน้าที่ แล้ว
นําข้อมูลมาวิเคราะห์  
ในการวิเคราะห์จะนําข้อมูล
ทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกัน 
เพื่อดูผลการดําเนินงานของ
โครงการ 

ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน  
อนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาการ
เกษตร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์พระตําหนัก  
สร้างสวนสมุนไพร 
 ผลจากการดําเนินงานทําให้การตัดไม้ทําลายป่า
และการทําไร่เลื่อนลอยลดลง มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น พืช
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจกับบุคคลทั่วไปเป็นจํานวนมาก ผลที่เกิดกับ
ประชาชนบริเวณนี้ คือ การจ้างงานมากมาย ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว ทําให้มีรายได้เฉลี่ยสูง
กว่าเกษตรกรในภาคเหนือ แต่เนื่ องจากการพัฒนา
ทางด้านสังคมยังมีน้อย โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา  
สาธารณสุข และจิตใจ การพัฒนาคนจึงไม่ทันกับการเจริญ
ทางวัตถุ ไฟไหม้ป่าซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์จึงยัง
ไม่ลดลง มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น ขณะที่มีความเป็นอยู่โดย
ทั่ว ๆ ไปดีขึ้นแต่ปัญหาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นอีกมาก  
ดังนั้นในการดําเนินการต่อไปจึงควรได้มีการดําเนินการ
แก้ไข ดังนี้ คือ 
 1 . ทํ าแผนแ ม่บทของโค รงการฯ  ควรให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานมีส่วนร่วมในการ
จัดทําด้วย เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ควรได้มีการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะ
ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และจิตใจ พร้อม ๆ กับ
การพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 3. ควรได้มีแผนรองรับเกี่ยวกับเรื่องแรงงานของ



 
    หน้า 4 

 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรที่เคยเป็นลูกจ้างของโครงการเมื่อหมดการจ้าง
งาน  ตลอดถึงการบริหารการจัดการและการตลาดของ
ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการและการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูก 
 4. ควรได้มีการวางแผนป้องกันการอพยพเข้ามา
อยู่ในพื้นที่โครงการของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง โดยการประสานงานกับทั้งฝ่ายตํารวจ ทหาร  
และฝ่ายปกครอง 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอจอมทอง และฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพนู 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
ประเด็นการประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

/เครื่องมือที่ใช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

กุมภาพันธ์
2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
กปร. 

 1. เพื่อทราบว่าการดําเนินงาน
ของโครงการซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ 
ที่ดําเนินการไปแล้วครบถ้วน
สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ 
ที่ ได้พระราชทานไว้หรือไม่
อย่างไร 
2.เพื่ อทราบถึงความสํ าเร็จ
ของโครงการว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมาก
น้อยเพียงใด 
3. เพื่อทราบถึงผลกระทบของ
โครงการที่มีต่อประชาชน ทั้ง
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนสิ่ งแวดล้ อมของ
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 

ขอบเขตการประเมิน 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่  
พื้นที่ ดําเนินการในเขตอําเภอ
จอมทอง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ และอําเภอบ้านโฮ่ง 
เนื้อที่ประมาณ 279,501 ไร่ โดย
แบ่งออกเป็น 
1 .1  เขต พื้ น ที่ ป่ าป ระมาณ 
107,791 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตปา่สงวนแห่งชาติ 
 - ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง 
24,218 ไร่ 
 - ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งธาร 
69,062 ไร่ 
 - ป่าสงวนแห่งชาติแม่ตาล-
แม่ยุย มีพื้นที่ประมาณ 14,511 
ไร่ 
1.2 เขตชุมชน  นา ไร่ สวน 
แหล่ งน้ํ า  มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 
171,710 ไร่ 
2. ผลกระทบของประชาชน 
ทําการศึกษาทั้งระดับครัวเรือน
และระดับชุมชนที่ได้รับผลจาก

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่ง
ต่ างๆ  ได้แก่  พระราช ดํ า ริ 
แ ผ น แ ม่ บ ท  ข้ อ มู ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ที่ ผ่ าน ม าขอ ง
ห น่ ว ย ง า น ต่ า งๆ  ข้ อ มู ล 
ก ช ช .2 ค . ข้ อ มู ล  จ ป ฐ .
ข อ งห มู่ บ้ า น ที่ อ ยู่ ใน เข ต
ดํ า เนิ น งาน ขอ ง โค รงก าร 
ข้อมูลเหล่านี้ ได้มาด้วยการ
เก็บจากเอกสารของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้  
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่
ได้จากบุคคล2 กลุ่ม  ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดําเนินงาน 
และประชากรในพื้น ที่ของ
โครงการและเป็นประชากร
ตัวอย่างซึ่งได้จากการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
จากประชากรมีแบบสอบถาม
เป็นคู่มือ 
2.1 การจัดทําแบบสอบถาม 

1.ความครบถ้วนของการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดําริ
แต่บางกิจกรรมยังไม่ถึงเป้าหมายและไม่เพียงพอ
กับความต้องการของชุมชน เช่นการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําบางแห่งไม่สามารถเก็บน้ําและใช้ประโยชน์
ได้ตามเป้าหมายการให้เอกสารสิทธิถือครองที่ดิน
การปลูกสร้างสวนป่าชุมชนการขุดบ่อบาดาลแต่
เจ้าหน้าที่ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง สําหรับ
กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นเป็นลักษณะงานปกติของ
แต่ละหน่วยงาน ไม่มีกิจกรรมที่ดําเนินการลักษณะ
เชิงรุกเช่น การสร้างจิตสํานึกให้มีความรักหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้รวมทั้งการส่งเสริม
การเกษตรการพัฒนาชุมชนเป็นต้น  
2. ความสําเร็จของโครงการกล่าวได้ว่าประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ งเพราะมีการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อ่างเก็บน้ําฝายต้น
น้ําบ่อบาดาลถนนในหมู่บ้าน ไฟฟ้าฯลฯมีการปลูก
และบํารุงรักษาป่า จัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้อยู่
อาศัยและทํากินแต่ด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เพราะ
ประชาชนบางส่วนบุกรุกป่าเพื่อทําการเกษตร มี
การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตขาดระเบียบวินัยใน
การใช้น้ํ าจากระบบชลประทาน แนวทางการ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
ประเด็นการประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

/เครื่องมือที่ใช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

โ ค ร ง ก า ร ห า ก เป็ น เ รื่ อ ง
สาธารณู ป โภค ขั้น พื้ น ฐาน 
ทําการศึกษาตั้งแต่ระยะแรก
ขอ งโค รงก าร  ซึ่ ง เป็ น ก าร
ดําเนินการตามแผนแม่บท
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2530-2534) 
และต่อด้วยแผนแม่บทระยะที่ 
2 (พ .ศ . 2535-2539) ส่วน
ผลกระทบในแง่เศรษฐกิจและ
สังคมจะศึกษาเน้นหนักในช่วง
ของแผนแม่บทระยะที่ 2 

2.2 การทดสอบแบบสอบถาม 
2.3 การเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม 

ดําเนินงานต่อไป ควรน้อมนําแนวพระราชดําริ 
“บวร” มาทําให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในชุมชน ควรมี
การปรับปรุงแก้ ไขแหล่ งน้ํ า ที่ส ร้างขึ้นแล้วไม่
สามารถ เก็ บกั กน้ํ าห รือ ใช้ ป ระโยชน์ ได้ต าม
เป้าหมาย และมีแผนการจัดการเอกสารสิทธิ์ให้กับ
เกษตรกรอย่างแน่ชัดและทําได้ตามแผน 
3. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชน ทั้ง
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือนจากการศึกษา
ผลกระทบจาก โค รงการฯ  พบ ว่า  ส่ งผล ต่อ
ประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน กล่าวคือประชาชน ได้รับประโยชน์ขั้นต้นใน
เรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือ 
แหล่งน้ํา ถนน ไฟฟ้า ได้รับความสะดวกสบายและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสรุปได้จากรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนที่มีรายได้สุทธิเกือบ 70,000 บาท และผู้
ที่มีรายได้มากกว่า 80,000 บาท ถึงร้อยละ 25.20 
พร้อมกันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 5 ปีที่
ผ่านมา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นมาก 
แต่การพัฒนาสังคมให้คนได้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก
สามัคคีการมีจิตสํานึกที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า มี
จิตสํานึกที่จะใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ มีการทํา
การเกษตรยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ใน
สังคมด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่ายัง
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
ประเด็นการประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

/เครื่องมือที่ใช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ประสบความสําเร็จเพราะยังมีการเปิดป่าขยายที่
ทํากินออกไปตามแต่โอกาสจะอํานวย มีการใช้น้ํา
จากระบบชลประทานอย่างไม่ถูกต้อง มีการใช้ปุ๋ย
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและใช้สารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก ซึ่งควรจะได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการ
แก้ไขแล้ว ปัญหาสังคมและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
จะเกิดเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องตามมา 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
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2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 1 . เพื่ อศึ กษ าผลการ
ดํ า เนิ น งาน พัฒ นาใน
พื้น ที่ โครงการพัฒนา
พื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ 
2 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว
ท า งก า ร ดํ า เนิ น ง า น
เกี่ ย วกั บ ก ารป้ อ งกั น
รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ําลํา
ธาร การพัฒนาแหล่งน้ํา
และการบริหารจัดการ
น้ํ า การฟื้นฟูป่ าเสื่อม
โทรม รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

1.ขอบเขตพื้นที่ 
   พื้น ที่ รับประโยชน์ ในเขต
โครงการฯ จํานวน 27 หมู่บ้าน 
2. ขอบเขตประชากร  
- คณ ะ ทํ า งาน ดํ า เนิ น งาน
โครงการฯ จากหน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด
เชี ย งให ม่  อาทิ  สํ านั ก งาน
ชลประทานที่ 1 กรมประมง 
กรมป่าไม้  กองทัพภาคที่  3 
กรมอุทยานฯ นายอําเภอดอย
สะเก็ด เป็นต้น ทั้งเจ้าหน้าที่
ระ ดั บ น โยบ ายและระ ดั บ
ปฏิบัติงาน 
   - ผู้ นํ า ชุ ม ช น  กํ า นั น 
ผู้ ใหญ่ บ้ าน  สมาชิกองค์ กร
ป กครอ งส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น ขอ ง
หมู่บ้านในเขตโครงการฯ  
   - เ ก ษ ต ร ก ร ห รื อ ผู้ นํ า
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
   - ประชาชนภายใน พื้น ที่
หมู่บ้านภายในเขตโครงการฯ  

ศึ ก ษ า เอ ก ส า ร  ตํ า ร า 
งานวิจัย บทความ ข้อมูล
สถิติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกีบ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
โครงการฯ แบ่งคณะทํางาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. การ
เก็บ ข้อ มูลแบบสอบถาม
ประชาชน 2. เก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรหรือผู้นําครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 3. เก็บ
ข้อมูลจากผู้นําชุมชน และ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ  

สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านของ
โครงการฯดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร 
การดําเนินงานด้านการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ําลํา
ธาร เป็นยุทธศาตร์ที่ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนจากการมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมีผลสรุป
ได้ดังนี้ 
   1.จากการสังเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ําฝนในพื้นที่อําเภอ
ดอยสะเก็ดตั้งแต่ปี 2535-2554 พบว่าปริมาณน้ําฝนโดย
เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2535 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จาก 
782.7 มิลลิเมตร เพิ่มเป็น 2621.50 มิลลิเมตรในปี 2554 
และยังคงมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปอีกในอนาคต 
   2.ข้อมูลของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อ่าง
เก็บน้ําน้ําแม่กวงอุดมธารา สํานักชลประทานที่ 1 ชี้ให้เห็น
ว่าปริมาณน้ําที่เก็บกักในเชื่อนแม่กวงอุดมธาราในช่วงปี 
2554-2555 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 2132.808 ล้านลูกบาศก์เมตรและ 
1609.357 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   3.สถิติการเกิดไฟป่าทั้งจํานวนครั้งของการเกิดและ
บริเวณพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจาก 200 ครั้งในปี 2552 และ 188 ครั้งในปี 
2553 เหลือเพียง 55 ครั้งในปี 2554-2555 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาปัญหาไฟป่าซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อการสูญเสีย
ทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งการดํารงชีวิตของประชาชน จะ
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3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่าสาเหตุที่สําคัญของการเกิดไฟป่าที่ทําให้เกิดการ
สูญเสียพื้นที่ป่ามากที่สุดคือการหาของป่า (1248 ครั้ง) 
และล่าสัตว์ (623 ครั้ง) รวมคิดเป็นร้อยละ 63.94 ของ
สาเหตุการเกิดไฟป่าทั้งหมดในพื้นที่ 
   จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าจากการส่งเสริมกิจกรรม
และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยหลักการทรง
งาน“ปลูกป่าในใจคน” ทําให้ปัจจุบันประชาชนมีความ
สํานึก หวงแหน รักษาป่า และเข้าใจถึงความสําคัญของ
การรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่จะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งต้นน้ําลําธาร ซึ่งจะสามารถตอบสนองพระราชดํารัส 
น้ําคือชีวิตได้อย่างแท้จริง 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนอยู่ร่วมกับป่าตามแนว
พระราชดําริ 
จากแนวพระราชดํารัส การพัฒนาคนให้อยู่ร่วมกับป่าของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 
9 โครงการฯ ได้นํามาขยายผลดําเนินการในพื้นที่ สรุปได้
ดังนี้ 
   1.สามารถสร้างความเข้าใจและจิตสํานึกให้กับราษฎรที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งสามารถโน้มน้าวให้ราษฎรยุติการ
ล่าสัตว์และตัดไม้ทําลายป่า โดยมีข้อตกลงกันระหว่าง
ประชาชนกําหนดเป็นกฎระเบียบของชุมชนว่าจะไม่ล่า
สัตว์ 
   2.มีการกําหนดระเบียบการใช้ทรัพยากรจากป่าเพียง
เพื่อการดํารงชีพ ห้ามเป็นไปในลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจ มีบทลงโทษอย่างขัดเจน เมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลง 
สัตว์ป่าที่เคยหลบหนีภัยเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็เริ่มออกมาสู่ป่า
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โปร่ง โดยสามารถพบเห็นสัตว์ป่าหลากหลายพันธุ์ อาทิ 
เก้ง กระต่าย หมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกนานาพันธุ์ออกมา
หาอาหารตามธรรมชาติ 
   3.สภาพป่าบริเวณโครงการฯ มีความหนาแน่นและอุดม
สมบูรณ์ขึ้น  
   4 ราษฎรมีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับป่า จึงพร้อมใจกันร่วมปกป้อง สกัดเส้นทางการ
ลักลอบขนยาเสพติด ไม้แปรรูป และสัตว์ป่า สภาพป่าจึง
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ คนกับป่าได้อาศัยพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน 
   5. ชุมชนมีการแสดงออกถึงความเคารพซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนกับธรรมชาติ ผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ  เช่น 
การเลี้ยงผีขุนน้ํา การบวชป่า  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหาร
จัดการน้ํา  
ในเขตพื้นที่โครงการฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ําอย่างต่อเนื่อง เช่น อ่างเก็บน้ํา 
และฝายชะลอน้ํ าขนาดเล็กตามแหล่งน้ํ าธรรมชาติ 
นอกจาก นี้ ยังมีการบ ริหารจัดการด้านแหล่ งน้ํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
กํากับดุแลการบริหารการใช้น้ํา มีกฎระเบียบในการดูแล
รักษาแหล่งน้ํ า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ํ า  
ประชาชนมีการปลูกป่าเพิ่มเติมบริเวณต้นน้ํา พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว มีการณรงค์ห้ามให้มีการตัดไม้ทําลายป่า  
หากพบจะมีการแจ้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
โครงการฯ  ดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยนําความสําเร็จจากการ
ดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มา
ขยายผล โดยการอบรมเพิ่มพุนความรู้ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งครัวเรือนมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยของรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยในปี 
2551 ค่าเฉลี่ยของรายได้ของอําเภอดอยสะเก็ดจํานวน 
49826 บาทต่อคน และค่าเฉลี่ยรายได้ของอําเภอแม่ออน
จํานวน 41399 บาทต่อคน และเพิ่มขึ้นกว่า 62000 บาท
ต่อคนในปี 2555 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จส่วนหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ มีการออกแบบหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอาชีพที่หลากหลาย กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ของโครงการฯ ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้ารับ
การอบรมนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการฯ น้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มี
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคนให้พออยู่
พอกินและพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตาม
วิถีแห่งธรรมชาติด้วยวิธีที่เรียบง่ายและสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่
ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งหลายชุมชนมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น กิจกรรม
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์/ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือการพัฒนาภูมิทัศน์
ของชุมชนหรือการทําสวนหน้าบ้านโดยใช้พันธุ์ไม้ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็น
ต้น กระบวนการพัฒนาทั้งทางด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และอาชีพ ยังช่วยยกระดับการพัฒนาในหลายพื้นที่ เช่น 
การพัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ หรือหมู่บ้านปลุก
กาแฟคุณภาพดี เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   1.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.2 พัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยฝึกอบรมความรู้ในการ
ให้บริการ แนะนําข้อมูลการท่องเทียว 
   1.3 สํ ารวจและจัด ทําเส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติรองรับนักท่องเที่ยว โดยจัดทําตารางแผนการ
บ ริห ารจั ดการตลอดระยะ เวลาในการเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยว 
   1.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชนได้รับรู้และ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสามารถเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้เข้ามายังชุมชนได้ 
   1.5 เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชมแบบ
มีส่วนร่วม 
2.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่ และจัดสร้างเพิ่มเติมให้
เพียงพอกับการดํารงชีวิตของประชาชน วางระบบการ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์/ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

บริหารจัดการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ําโดยประชาชนเป็น
ผู้รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์ 
   2.2 สร้างฝายชะลอน้ําตามแนวทางพระราชดําริให้ทั่วถึง 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในฐานะเจ้ าของ
โครงการฯ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ 
   2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่
ให้มีกิจกรรมที่ต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง ใช้เวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้และความสําเร็จของพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อให้ชุมชน
อื่นๆ ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดําเนินงานของตนต่อไป 
3.ยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้เชิงบูรณาการ 
3.1 บูรณาการแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ขอทุกหน่วยงาน
ให้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเป็นเอกภาพมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 
   3.2 สร้างแรงจูงใจในการร่วนกันป้องกันไฟป่าให้แก่
ชุมชนต่างๆ โดยใช้หลักการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัล
จูงใจรูปแบบต่างๆ สําหรับชุมชนที่ประสบความสําเร็จใน
การป้องกันไฟป่าในแต่ละปี ซึ่งการเสริมแรงต้องทําควบคู่
กับการพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชนควบคู่กันไป 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานการ
พึ่งตนเอง 
   4.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างอํานาจต่อรอง 
   4 .2 ส่ งเส ริมความรู้  พัฒนาอาชีพบนฐานการใช้
ภูมิปํญญาและศักยภาพของท้องถิ่นเป็นหลัก 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์/ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

   4.3 สร้างระบบ กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนิน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งการนําผลการประเมินมาใช้ ในการ
ปรับปรุงพัฒนาในระยะต่อไป 
5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
   5.1 แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนที่ยากจนไม่มีที่ดินทํากินให้มีความมั่นคงในชีวิต 
   5.2 ติดตามผลการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่โดยให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติดและเฝ้าระวังไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า
มาสร้างปัญหาในพื้นที่ 
   5.3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ โดยให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยศึกษาจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่นๆ 
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สรุปรายงานการติดตามโครงการศนูย์บริการการพัฒนาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา 
2.พื้นที่ดาํเนินการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ก.ค.2560 สํานักงาน 
กปร. 

 เพื่อติดตามผลลัพธ์การ
ดําเนินงานโครงการฯ ปี 
2560 ในประเด็น 
1.ความครบถ้วนของ
กิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
2.ความสอดคล้องของ
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
3.ประโยชน์ของโครงการฯ 
4.ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

-ติดตามการดําเนิ น งานปี 
2558 2559 
-พื้น ที่ ดําเนินการ คือ พื้น ที่
โครงการฯ  อํ า เภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่และพื้น ที่
ขยายผล อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอ
พ น ม ส า ร ค า ม  จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 
-แผน งาน บ ริห ารจั ด ก าร
โครงการ 
-แผนงานศึกษา วิจัย ทดลอง 
และพัฒนาพันธุ์ 
-ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมาย 
ได้แก่  
1.เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
2.กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
ขายผล จํานวน 5 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มบ้านกําแพงหิน ตําบล
เทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2) กลุ่มบ้านไม้ดอกลํามหาชัย 
ตํ าบลเขาหิน ซ้อน  อํ าเภอ
พ น ม ส า ร ค า ม  จั ง ห วั ด

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ส อ บ ถ า ม เจ้ า ห น้ า ที่
โครงการ เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

1.กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และครบถ้วน
ตามแผนที่กําหนดไว้ กล่าวคือ เป็นโครงการบูรณาการ 
ดําเนินงานร่วมกันหลายส่วน ทั้งในส่วนของการผลิต 
ปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษา สาธิต ถ่ายทอด และขยายผล
องค์ความรู้ 
2.เป้าหมาย : ประโยชน์ของโครงการฯ ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถ
สนับสนุน ขยายผลองค์ความรู้ออกไปสู่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่
ในพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้วย 
3.การขยายผล : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนํา
องค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ 100 
4.ความพึงพอไจ : กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ มี
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในระดับพอใจมาก จํานวนมาก
ที่สุด และพอใจมากที่สุดกับการทํางานของเจ้าหนา้ที่
ศูนย์ฯ บ้านไร่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือ 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
   1.ควรจัดทําคู่มือองค์ความรู้ในการปลูกและพัฒนาพันธุ์
ไม้ดอกไม้ผล เพื่อถ่ายทอดให้แก่ประชาชนที่สนใจต่อไป 
   2.ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
กําจัดวัชพืช และให้ความรู้และวิธีการปลูก หากมีการ
ส่งเสริมไปยังพื้นที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือในพื้นที่

การติดตาม 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา 
2.พื้นที่ดาํเนินการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ฉะเชิงเทรา 
3) กลุ่มบ้ านไม่ดอกแหลม
ตะค ร้อ  ตํ าบ ล เก าะขนุ น 
อําเภอพนมสารคาม 
4) กลุ่มบ้านห้วยพลู ตําบล
เกาะขนุน อําเภอพนมสาร
คาม 
5) กลุ่มบ้านหัวเขื่อน ตําบล
เขาหินซ้อน อําเภอพนมสาร
คาม 
3 .กลุ่ มราษฎรภายใต้การ
ดําเนินงานของศูนย์บริการฯ 
ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ร าษ ฎ ร พื้ น ที่
จั งห วัด เชี ย ง ให ม่  พ ะ เย า 
พิ จิ ต ร  พิ ษณุ โลก  สุ โข ทั ย 
ก าฬ สิ น ธุ์  ม ห าส า ร ค าม 
จํานวนรวม 15 กลุ่ม สมาชิก 
342 คน 
 

เกษตรเชิงประณีตต่อไป 
   3.ควรนําแนวทางการจัดทําแผนงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งได้รับ
ความพึงพอใจจากประชาชนเป็นอย่างดี นําไปเป็นแนว
ทางการพัฒนาและจัดทําแผนงานและติดตามผล โดยจัด
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอื่นๆ ต่อไป 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดศรสีะเกษ 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
ประเด็นการประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน 
(๑. กรอบระยะเวลา  
๒.พื้นที่ดําเนินการ 

๓. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

/เครื่องมือที่ใช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

มิถุนายน 
2554 

สํานักงาน 
กปร. 

 1. เพื่อทราบถึงผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ความก้าวหน้ าในการ
ดําเนินงานของโครงการ
ว่ า มี ค ว า ม ค รบ ถ้ ว น 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ที่ ไ ด้
พระราชทานไว้หรือไม่ 
2. เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญ หาในการบ ริหาร
จั ด ก า ร ข อ ง ศู น ย์
พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
ฯ ในด้านกระบวนการ
ว า งแ ผ น ดํ า เนิ น ง าน  
ก ารบ ริห าร งาน แล ะ
ความพร้อมของบุคลากร
ปฏิบัติงาน 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบ
ขอ ง โค ร งก า ร ที่ มี ต่ อ
ป ร ะ ช า ช น ใน ร ะ ดั บ
ครัวเรือน  ในด้านการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง

1. ขอบ เขตการศึกษาจาก
ประชากร ศึกษาจากประชากร
ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
เร่งด่วนอันดับ 1 ได้แก่ พื้นที่
ห มู่บ้ านรอบศูน ย์ฯ  ใน เขต
ตําบลห้วยตึ๊กซู จํานวน  12 
ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ จํ า น ว น  2 
หมู่บ้าน ในเขตตําบลโคกตาล 
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ร ว ม  1 4  ห มู่ บ้ า น  1 ,9 3 4 
ครัวเรือน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 . ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  เก็ บ
รวบรวมข้อมูลประเภทต่าง 
ๆ ได้แก่ แนวพระราชดําริ 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช .2ค .) ข้ อ มู ลค วาม
จําเป็นพื้นฐาน (จปฐ) แผน
แม่บทโครงการฯ แผนงาน/
โค ร งก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร รม 
ร วม ทั้ ง ร าย งาน ผ ล ก า ร
ดําเนิน งานประจํ าปี ของ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ระเบียบคําสั่ง 
รายงานการประชุม และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการ
สั ม ภ า ษ ณ์ เ จ้ า ห น้ า ที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนที่ได้จากการ
สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ใ น พื้ น ที่
โครงการฯ โดยทําการแบ่ง
การเก็บ ข้อมูลเป็น  2 ชุด

 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2538 มีพื้นที่ 540 ไร่ ที่บ้าน
ตะแบง หมู่ 1 ตําบลห้วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยสม เด็ จพ ระนางเจ้ าฯ  พระบ รมราชิ นี น าถ  ได้
พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2537 ให้ส่วนราชการต่างๆ  พิจารณาจัด ตั้ง  “ศูน ย์
พัฒนาการเกษตรเบ็ดเสร็จ” เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่  
ซึ่ งป ระกอบอาชี พ ทํ าน า ที่ ไม่ ไ ด้ ผ ล  และ ให้ จั ด ตั้ ง
คณ ะกรรมการ  เพื่ อ ดํ า เนิ น งานศูน ย์ฯ  ในลั กษณ ะ
เช่น เดียวกับศูน ย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 สํานักงาน กปร. ได้ประสานหน่วยงานส่วนราชการต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดําริ และจัดทําแผนแม่บท
ระยะที่  1 (2541-2544) เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบั ติ งานให้สอดคล้องกับพระราชดําริ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นสถานที่บริการทางวิชาการเกษตร 
และสนับสนุน พัน ธุ์ พืช  พัน ธุ์สัต ว์แก่ เกษตรกร เป็น
ศูนย์กลางการสาธิต ฝึกอบรม และเป็นตัวอย่างเผยแพร่
ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ผลการศึกษา 
1 . ผลการดํ าเนิ น งานและความ ก้าวหน้ าในการ
ดําเนินงานของโครงการผลการดําเนินงานมีความ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
ประเด็นการประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน 
(๑. กรอบระยะเวลา  
๒.พื้นที่ดําเนินการ 

๓. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

/เครื่องมือที่ใช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ประโยชน์ ที่ ได้ รับจาก
ก า ร ดํ า เนิ น ง าน ข อ ง
โครงการ 
4 . เ พื่ อ ท ร าบ ข้ อ มู ล
พื้ น ฐ า น ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประชากรใน พื้น ที่  ซึ่ ง
เป็นหมู่บ้านเป้าหมายใน
การดําเนินงานขั้นต่อไป 
5 . เ พื่ อ ศึ ก ษ าปั ญ ห า 
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน แ ล ะก า ร
ขยายผล รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและความ
คิ ด เ ห็ น  ต ล อ ด จ น
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต่ อ
โครงการ 

ได้แก่ 
- ชุดที่ 1 การเก็บข้อมุลใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ทําการ
เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ประเมินผลของสํานักงาน 
กปร. เป็นผู้สอบถาม 
- ชุดที่ 2 การเก็บข้อมูลใน
ส่วนของประชาชน (ข้อมูล
ระดับครัวเรือน)  
เครื่องมือที่ใช้ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค รั้ ง นี้ 
นอกจากการค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
แล้ว การเก็บ ข้อมูลได้ ใช้
แบบสัมภาษณ์เพื่อทําการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ รวมทั้งสัมภาษณ์
ประชากรตัวอย่างผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
1 . การประเมิน ด้านการ
บริหารจัดการใช้วิธีการสุ่ม

สอดคล้องกับพระราชดําริที่ได้พระราชทานไว้เป็นส่วนใหญ่  
สามารถจําแนกได้ดังนี้ 
 1.1โครงสร้างพื้นฐาน มีการพัฒนาแหล่งน้ําเดิมและ
จัดสร้างแหล่งน้ําใหม่ เพื่อให้เพียงพอที่จะสนับสนุนใน
พื้นที่โครงการ และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายคาดว่า
สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนพร้อมกับมีการ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า การสื่อสารภายใน
ศูนย์ฯ และหมู่บ้านเป้าหมาย 
 1.2การจัดทําแปลงสาธิตมีการจัดทําแปลงสาธิตการใช้
ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ําการปลูกพืชชนิด
ต่างๆตลอดจนการเลี้ยงโคกระบือและเลี้ยงปลาซึ่งแปลง
สาธิตอยู่ในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แต่สามารถใช้
ประโยชน์ให้ประชาชนบางส่วนเพื่อเข้าไปศึกษาและรับ
การฝึก- อบรม 
 1.3การส่งเสริมอาชีพมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆเช่นการอบรม
เกษตรกร การให้บ ริการพัน ธุ์พืช  พัน ธุ์สัต ว์ การให้
คําแนะนําการเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบ
ต่างๆ เกษตรกรบางส่วนได้รับการส่งเสริมอาชีพไปบ้างแล้ว
คือ  ผู้ ทํ าทฤษฎีใหม่เป็นสําคัญ  ซึ่งเป็นส่วนน้อยของ
กลุ่มเป้าหมาย และเกษตรกรบางส่วนนอกพื้นที่เป้าหมายก็
ได้รับการส่งเสริมด้วย คาดว่าจะสามารถส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายได้ครบถ้วนตามแผน
แม่บท 
 1.4การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เห็น
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล 

หมายเหตุ วัตถุประสงค/์ 
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ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ 
  1 .1  หั วหน้ าหน่ วยงาน
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นระดับ
นโยบาย รวมทั้งสิ้น 14 คน 
ประกอบ ด้วย  รองผู้ ว่ าฯ 
จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ  ผู้
บัญชาการกองกําลังสุรนารี 
ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนา
ภาค 2 หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัด/รพช .จังหวัด  ปศุ
สั ต ว์จั งห วัด  เกษตรและ
สหกรณ์ จั งห วัด  เกษ ตร
จังหวัด หัวหน้าสถานีประมง
น้ํ า จื ด  น ายช่ า ง หั วห น้ า
โค ร ง ก า ร ช ล ป ร ะ ท า น
ศ รีสะ เกษ  ป่ า ไม้ จั งห วัด 
ผู้ อํานวยการศูนย์วิจัยพืช
สวน พัฒนาการจังหวัด และ
นายอําเภอภูสงิห์ 
  1 .2  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
โครงการ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่มาทํางานในพื้นที่โครงการ 

เด่นชัด คือมีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยดําเนินการ
ในส่วนของแผนปกติ ซึ่งการกําหนดทิศทางและเป้าหมาย
ได้มีการพัฒนาสอดคล้องกับแนวพระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหน่วยงานทาง
สังคมได้มีการดําเนินงานพัฒนาสังคมพร้อม ๆ  กัน ไปตาม
แผนงานปกติของหน่วยงานต้นสังกัดในระดับหนึ่งแล้ว 
2. การบริหารจัดการ ในด้านกระบวนการวางแผนการ
ดําเนินงาน การบริหารงานและความพร้อมของบุคลากร 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วย 
 2.1 คณะกรรมการดําเนินงานฯ  มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และผู้แทนจากกรมที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  
ซึ่งผู้แทนมักจะเป็นระดับปฏิบัติที่มีความสามารถในการ
ประสานงานและดําเนินการให้งานบรรลุเป้าหมายได้ใน
ระดับหนึ่ง 
 2.2คณะทํางานศูนย์ฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนระดับ
จังหวัดหลายหน่วยงานประสานงานโดยใช้การประชุมเป็น
หลักบางหน่วยงานยังคงใช้นโยบายของต้นสังกัดเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน จากส่ วน ราชก าร ต้นสั งกั ด  จึ ง เข้ า ใจ
วัตถุประสงค์และแนวทางการทํางานของศูนย์ฯ ไม่มาก
เท่าที่ควรคาดว่าจะสามารถปรับแผนปฏิบั ติงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของศูนย์ฯ ได้ในภายหลัง และจะ
มีการประสานส่วนราชการบางหน่วยงาน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กรมการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ เข้าร่วม
ดําเนินงานด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
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2. การประเมินครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่
โค รงก ารฯ  ใน ค รั้ งนี้  ใช้
วิ ธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบมี
ระบบ จากประชากรที่อยู่ใน
พื้ น ที่ ห มู่ บ้ าน เป้ าห ม าย
เร่งด่วนอันดับที่ 1 รวม 14 
หมู่บ้าน  1,934 ครัวเรือน 
โดยทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่โครงการฯ ออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ 
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างใน
พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่อง ทฤษฎีใหม่ 
สุ่ ม ตั วอ ย่ าง  จํ าน วน  18 
ครัวเรือน จาก 72 ครัวเรือน 
- กลุ่ ม ที่  2  กลุ่ ม ตัวอ ย่าง
ทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย สุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง จํ า น ว น  2 3 2 
ค รั ว เ รื อ น  จ า ก  1 ,9 3 4 
ครัวเรือน  
รวมได้ประชากรตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 250 ครัวเรือน 

สังคมพร้อม ๆ  กัน 
 2.3เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯที่ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
แล้วทั้งที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมแล้วมากกว่า  
30  คนส่ วน ใหญ่ มี งานประจํ า ต้นสั งกั ด ได้ จั ด เวลา
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ พร้อมกันทุกหน่วยงาน ได้แก่ ทุกวันพุธ 
แต่การป ฏิบั ติ จ ริงไม่สามารถมาประชุม ได้ครบ ทุก
หน่วยงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่บางคนไม่ทราบแนวทาง
ตามแผนแม่บทของศูนย์ฯ บางคนทราบแต่ต้องปฏิบัติงาน
ตามแผนงานของกรมต้นสังกัด ทําให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานสารถดําเนินการโครงการฯ ได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น  
 การบริหารการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภู
สิงห์ฯ ทําให้มีผลการดําเนินงานได้ระดับหนึ่ง แต่ควร
ปรับปรุงให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ได้มี
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ให้มากขึ้นและใช้
แผนแม่บทของศูนย์ฯ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ให้
มีการประสานสอดคล้องกัน ตั้งแต่แผนงานและการ
ป ฏิบั ติ งาน ใน พื้ น ที่  เพื่ อ ให้ เกิ ดการป ฏิบั ติ งาน ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชนประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 เพียงบางส่วนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพที่เหมาะสมทําให้เกิดรายได้จนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุนให้ทําทฤษฎีใหม่ 
 สําหรับในภาพรวมของโครงการศูนย์ฯ ประชาชนส่วน
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ใหญ่ ยังไม่ทราบว่าศูน ย์ฯ  จัด ตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ ใด
เนื่องจากในระยะแรกของการดําเนินงานศูนย์ฯเป็นการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พัฒนาแหล่งน้ําสร้าง
ถนนและการเตรียมความพร้อมในโครงการฯทําให้
ป ระช าช น ได้ รั บ ค ว าม ส ะด วก สบ าย ขึ้ น  ใน ด้ าน
สาธารณูปโภค ด้านการฝึกอบรมหรือการส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร ยังดําเนินการได้ไม่ทั่วถึง เป็นผลให้เมื่อมีการ
ว่างงานตามฤดูกาล สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 
38ออกไปรับจ้างปัจจุบันเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพโดยศูนย์ฯ 
ยังไม่ มีผลต่อการออกไปทํางานเมื่อ ว่างจากการทํา
การเกษตรของเกษตรกร เพราะมีร้อยละ42ของครัวเรือน
ทั้งหมดมีผู้ออกไปหางานทําก่อนและหลังการส่งเสริม
อาชีพของศูนย์ฯ แล้ว  มีข้อมูลเหมือน ๆ กัน  คือ ส่วน
ใหญ่ออกไปทํางานประมาณ1 – 6เดือน  ที่กรุงเทพฯ และ
จังหวัดอื่น ๆ งานคือไปประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป 
ราษฎรมีการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ย 15.8 ไร่ มีเอกสาร
สิทธิประเภทใบจอง ภบท. สทก. และยังไม่มีเอกสารสิทธิ 
การใช้ประโยชน์ ที่ดินทํานาเป็นอาชีพหลัก และมีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่นามาเป็นทฤษฎีใหม่และทิ้งร้างว่าง
เปล่า เพราะเกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกัน การปรับปรุงดิน
มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้สารเคมีอย่างเดียวการปราบศัตรูพืช
ส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีอย่างเดียว รายได้โดยรวมทุกอาชีพ
เฉลี่ยปีละ20,622บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรายได้เกิด
จากการรับจ้างและจากลูกๆ ส่งกลับไปให้เป็นรายได้หลัก 
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(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 
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มีนาคม 
2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
กปร. 

 1. เพื่ อท ราบ ถึ งความ
สอดคล้อง ครบถ้วนของ
กิจกรรมตามแผนแม่บทกับ
แ น วพ ระ ราช ดํ า ริ ที่
พระราชทานไว้ 
2. เ พื่ อ ท ร า บ ถึ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร
ดําเนินโครงการฯ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
3. เ พื่ อ ท ร า บ ถึ ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ที่ มี
ประชาชนในระดับครัว
เ อ น ใ น ด้ า น ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
ประโยชน์ ที่ ได้ รับจาก
การดําเนินโครงการฯ 
4. เพื่อทราบถึงปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน แ ล ะก า ร
ขยายผล รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและความ

เน้ น ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําปี และ
แผนแม่บท 3 ปี (2542-2544) 
ขอบ ข่าย ที่ กํ าหนด ตั้ งแ ต่ปี 
2538 -2544  ได้ แก่  ความ
สอดคล้องของกิจกรรมตาม
แผนแม่บทกับแนวทางการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ของโครงการฯ ประสิทธิผล
และความ ก้ าวหน้ า ในการ
ดํ า เนิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ฯ 
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและ
ประชาชนในการเปลี่ยนแปลง
วิ ถี ชี วิ ต ใน ช่ ว งก าร ดํ า เนิ น
โครงการฯ 

1.ศึ ก ษ า จ า ก เอ ก ส า ร
โครงการฯ เป็นการรวบรวม
และศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูล
จากการเอกสารที่เกี่ยวของ 
และผลการดําเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้
ดํ า เนิ น ก า ร แ ล้ ว  เ ช่ น 
รายงานผลการสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสั งคมของ
ประชากรใน เขต พื้น ที่  7 
หมู่บ้าน  ในปี  2540 แผน
แ ม่ บ ท  3  ปี  ( 2 5 4 2 -
2 5 4 4 )แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
โครงการฯ ปี 2542 2543 
2544 2545  แผนแม่บท 5 
ปี (2545-2549) เป็นต้น 
2 . การศึ กษ าภาคสนาม 
ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิโดย
ทํ า ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ
เ จ า ะ ลึ ก ผู้ นํ า ชุ ม ช น 
เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติโดยกําหนดชุด
คํ า ถ า ม เป็ น แ น ว ท า ง
สัมภาษณ์ สําหรับประชาชน

1.ความสอดคล้องครบถ้วนของผลการดําเนินงานกับแนว
ทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  
จากการศึกษา พบว่า การดําเนินโครงการฯ มีความสอดคล้อง
ครบถ้วนตามแนวพระราชดําริเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการพัฒนา
แหล่งน้ําเกิดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อสนับสนุนการทํา
การเกษตร และใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการปรับปรุงถนน
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงในชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การอนุรักษ์ป่าไม้ 
การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเกิดการพัฒนารวมกลุ่มสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โครงการฯ ให้ดีขึ้น ตลอดจนถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การปรับปรุงบํารุงดิน การออกเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน ซึ่ง
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี นับแต่ปี 2538 เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
มาจนเข้าสู่แผนแม่บทในปี 2542-2544 แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีกิจกรรมการพัฒนาบางส่วนที่ยังดําเนินการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  เช่น  การพัฒนาแหล่งน้ําชลประทานในพื้นที่หมู่บ้าน
ที่มีการตั้งขึ้นใหม่เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้เช่นหมู่บ้านศรีถาวรพนา 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กเพิ่มเติม หมู่บ้าน
ตาเปอะ อยู่ระหว่างการสํารวจออกแบบ เป็นต้น 
 
2. ประสิทธิผลและความก้าวหน้าของโครงการฯ 
จากการศึกษาทําให้ทราบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบาง
ทรายตอนบนฯ มีสัดส่วนความสําเร็จการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผลและมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แม้
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คิ ด เ ห็ น  ต ล อ ด จ น
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต่ อ
โครงการฯ 

ระ ดับค รัว เรือน ใน พื้ น ที่
เป้ าหมายรวม ทั้ งสิ้ น  10 
หมู่บ้าน 3 ชุมชน ในพื้นที่ 2 
อํ า เภ อ  จํ าน วน  2 ,0 2 3 
ครัวเรือน สุ่มตัวอย่าง 15% 
ได้ครัวเรือนตัวอย่าง 306 
ครัวเรือน  

จะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ที่
กําหนดไว้ เห็นได้จากการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการพัฒนา
แหล่งน้ํา การพัฒนาดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ การส่งเสริมอาชีพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดความต่อเนื่อง แต่บางกิจกรรมการพัฒนายังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร เช่น การพัฒนาอาชีพในรูปแบบสหกรณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร 
ห้วยบางทรายที่จัดตั้งขึ้น ยังรวมกลุ่มเกษตรกรได้ค่อนข้างน้อย 
และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ทั้ งการ
เพาะปลูก และแปรรูปยังไม่หลากหลาย ลักษณะดังกล่าวบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงการดําเนินงานที่ผ่านมา ยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่
ควรทบทวนและพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  โด ย เน้ น ใ ห้ เกิ ด ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการพัฒนา “คน” ให้พออยู่พอกินในเบื้องต้น เกิด
การเรียนรู้สามัคคีกันในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมาก
ขึ้น 
 
3.การบริหารจัดการ 
3.1ความพร้อมของบุคลากร ในการร่วมปฏิบัติงานพื้นที่ยัง
ขาดความต่อเนื่องและไม่เข้าใจถึงความต้องการของประชาชน 
3.2 การดํ าเนิ น งาน  โครงการ/กิ จกรรม  ยั งไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริหารในระดับนโยบาย
และผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้ความสําคัญในการใช้แผนแม่บทเป็น
กรอบแนวทาง ในการพัฒนาและติดตามงาน นอกจากนี้บาง
หน่วยงานใช้แนวทางของต้นสังกัดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.3 การวางแผน  ยังมีการนํ าแผนแม่บทไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานน้อย ประกอบกับแผนแม่บทที่จัดทําขึ้น ซึ่งมี
ลักษณะของการรวบรวมแผนปฏิบั ติ งานประจําปี จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แผนแม่บทจึงขาดการวางหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐ ประชาชน 
และภาคเอกชน ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
โครงการฯ ที่ชัดเจน 
3.4 การบริหารงบประมาณ เกิดการจัดสรรและอนุมัติวงเงิน
งบประมาณจากหน่วยงานปกติล่าช้า ส่งผลให้กิจกรรมหลาย
กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนได้ทันเวลาที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
3.5 การประสานงาน ยังขาดการประสานแผนและการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องที่ดี ส่งผลให้
การดําเนินงานขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในการวางแผนเชื่อมประสานการปฏิบั ติงานอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 
3.6 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ  ยังไม่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจากการ
ติดตามงานในระดับคณะทํางานส่วนใหญ่เป็นการติดตามงานแบบ
ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ซึ่งจะมีการติดตามงานประมาณ 1-2 ครั้ง/
เดือน  
 
 
4.ผลกระทบต่อประชาชน 
จากการศึกษาทําให้มองภาพรวมของการพัฒนาโครงการฯ ได้
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ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละครัวเรือน ดังนี้ 
4.1 สภาพของชุมชน 

ประชากรหมู่บ้านเป้าหมายปัจจุบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.72 
จะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาแต่ดั้งเดิม คือก่อนปี 
พ.ศ. 2535โดยเข้ามาอาศัยเขตป่าเพื่อทําการเกษตรกรรม 
จนกระทั่งในปี 2538 ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มี
แหล่งน้ําใช้ทางการเกษตร อุปโภค–บริโภค ไฟฟ้า ประปา 
ถนนลาดยางและลูกรังบดอัด เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ให้
ทั่วถึงขึ้น จะมีประชากรอีก  บางส่วนร้อยละ 19.28 ของ
ครัวเรือนตัวอย่างอพยพ โยกย้ายเข้ามาในพื้นที่โครงการฯ 
เพิ่มเติมเพื่อหาที่ทํากินทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชน   
สภาพครอบครัวของประชากรเหล่านี้  มีลักษณะคล้ายกับ
ประชากรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหลาย คือ ส่วน
ใหญ่จะอยู่อาศัยกันครัวเรือนละ 3–5 คน มีประชากรอยู่ในวัย
แรงงานโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.91 คน  มีแรงงานภาค
เกษตรกรรมเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.30 คน กําลังศึกษาและจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 59.63 
และมีครัวเรือนที่สมาชิกใน ครัวเรือนไม่ได้รับการศึกษาเลยถึง
ร้อยละ 11.46 ประชาชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.81 
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีอาชีพทําไร่ 
มากที่สุดร้อยละ 63.22 ของครัวเรือนตัวอย่าง รอง  ลงมาเป็น
การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม โดยมีอาชีพ
รับจ้างมากที่สุดร้อยละ 57.72 ของครัวเรือนตัวอย่างและ
อาชีพอื่น ๆ 

4.2 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์           
ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่
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โครงการฯ ทั้งสิ้น  823 แปลง รวม 7,485 ไร่ โดยเฉลี่ย
ครัวเรือนหนึ่งมีพื้นที่ถือครอง 2.69แปลง ในพื้นที่ขนาด
ครัวเรือนละ 24.46 ไร่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่ทํากินเป็นของ
ตนเองถึงร้อยละ  76.14แต่ค รัวเรือนเหล่านี้ เกือบค รึ่ง 
ประมาณร้อยละ 44.23 ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิผู้ที่
มีเอกสารสิทธิ จะมีหลักฐานประเภท  สปก 4-01มากที่สุด 
ร้อยละ 77.78 รองลงมาเป็น สทก. ร้อยละ 12.42 ซึ่งเอกสาร
สิทธิประเภทนี้ จะให้สิทธิในการทํากิน สามารถตกทอดแก่
ทายาทได้ แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ  
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลครั้งนี้ ได้ทําการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้นําชุมชนและครัวเรือนตัวอย่าง ทําให้ทราบแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ ดินทํากินโดยไม่ ถูกระเบียบ
กฏหมาย  สอดคล้องกันว่า บางครัวเรือนในพื้นที่โครงการฯ มี
ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินมาจากการซื้อขายที่ดิน       ทําการ
โอนลอยกันเองภายในกลุ่มเครือญาติ หรือเพื่อนบ้าน หรือมี
การขายเปลี่ยนมือที่ดินให้กับนายทุนแล้ว     ส่วนเจ้าของที่ทํา
กินเดิมรับจ้างทําการเกษตรต่อไป      สาเหตุดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทําให้
เกษตรกรที่ยังไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเองแต่ประสงค์จะทําการ
เกษตรกรรมไม่ได้รับโอกาสที่ดีจากการพัฒนาโครงการฯ  
ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งรัดดําเนินการกําหนด
มาตรการในการตรวจสอบ  จัดทําระเบียนควบคุมและ
บทลงโทษทางกฎหมายที่เข้มงวด จริงจัง เพื่อรองรับการออก
เอกสารสิทธิให้กับผู้ไม่มีที่ทํากินโดยเร็ว 
ส่วนการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นแม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ จะมี
ที่ดินทํากินของตนเองเพื่อทําการเกษตรกรรม สามารถมีสถานะ
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ทางเศรษฐกิจดีขึ้น พึ่งพิงตนเองได้ก็ตาม แต่จากการประเมินผล 
กลับพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินเต็ม
ศักยภาพ พื้นที่ใช้ทําการเกษตรส่วนใหญ่ยังปลูกพืชไร่และปล่อย
ที่ทํากินว่างเปล่าโดยไม่ทําประโยชน์ถึงร้อยละ 17.78 ซึ่งไม่เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ประการใด 
การพัฒนาแหล่งน้ํา 
มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําพร้อมระบบส่ง 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ํา
ห้วยทา บ้านแก่งนางอ่างเก็บน้ําห้วยตะไถ บ้านคําผักกูด อ่าง
เก็บน้ําห้วยด่าน บ้านสานแว้ อ่างเก็บน้ําห้วยพุ บ้านนาหิน
กอง อ่างเก็บน้ําห้วยหอย บ้านปากช่อง อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ 
บ้านแก่งนาง และอ่างเก็บน้ําห้วยพุง บ้านนาโคกกุง กักเก็บ
น้ําได้ปริมาตรสูงสุด 24.725 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่ง
น้ําให้พื้นที่การเกษตรได้ใช้ประโยชน์ 8,500 ไร่ เป็นไปตาม
แผนการดําเนนิงานตามแนวพระราชดําริทุกประการ   
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล กลับพบว่า เกษตรกรมีการ
นําน้ําจากแหล่งน้ําประเภทอ่างเก็บน้ํา ฝาย ลําห้วยธรรมชาติ 
รวมทั้งสระกักเก็บน้ําประจําไร่นา มาใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรกรรม ค่อนข้างน้อยคิดเป็นร้อยละ33.93 เท่านั้น 
ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการทําการเกษตรน้ําฝน โดย
นิยมปลูกพืชไร่ คือ มันสําปะหลัง สูงถึงร้อยละ 78.34 การที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมปลูกพืชไร่ สะท้อนให้เห็นถึง
การนําน้ําจากระบบชลประทานและแหล่งน้ําประเภทอื่น ๆ ที่
ส่งเสริมให้เกิดการกักเก็บน้ําเพิ่มเติม ทั้งการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ํา ฝายชะลอความชุ่มชื้นเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านขยายผลการ
พัฒนา เช่น  บ้านศรีถาวรพนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สนับสนุนขุดสระกักเก็บน้ําประจําไร่นา ที่หน่วยงาน อาทิ  
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สปก. กรมโยธาธิการ เป็นต้น ดําเนินการขุดขึ้นถึง 269 สระ 
จนถึงขณะนี้ ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ ทั้งในเขตและนอก
เขตชลประทาน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างคุ้มค่า
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําทั้งที่มีอยู่และ
กําลังพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ําและการส่งเสริม
อาชีพทางการเกษตรต้องร่วมกันกับเกษตรกรผู้ ทําการ
เพาะปลูก กลุ่มผู้ ใช้น้ํ าที่ มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว สร้างกติกา 
เงื่อนไขในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ควบคู่ไปกับ
การวางแผนการใช้ น้ํ าอ ย่ างคุ้ ม ค่ า ใน พื้ น ที่ รับน้ํ า เขต
ชลประทาน 
การส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ในการส่งเสริมการเกษตรแก่ประชาชนให้เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาและหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่ง
เน้นการพัฒนาเพื่อพออยู่พอกิน เน้นการพัฒนาความสามารถ
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักความประหยัดถูก
หลักวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตที่หลากหลายเพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพความไม่แน่นอนในทุกด้าน ทั้ง
สภาพดินฟ้าอากาศ กลไกการตลาด เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีสถาบัน/องค์กรเกษตรกรเข้ามาแก้ไขปัญหา เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
นัก ซึ่งจะเห็นได้จากผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่มากถึงร้อยละ 
78.34 โดยมีการปลูกพืชไร่ประเภทมันสําปะหลังมากกว่าพืช
ชนิดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 53.00 ซึ่งไม่แตกต่างไปจากการ



หน้า 29 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 
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สํารวจของสํานักงาน กปร.เมื่อปี พ.ศ. 2540   เนื่องจาก
อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ คือ การทําไร่และเป็นแหล่ง
รายได้ที่สําคัญของครัวเรือน ฉะนั้น การที่เกษตรกรส่วนมาก
ยังมีค่านิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีการปลูกซ้ําพื้นที่เดิม
บ่อยครั้ง ทําให้ต้องปรับปรุงบํารุงดินและทําการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยสารเคมีสูงถึงร้อยละ 93.42 และร้อยละ 88.37 มีสัดส่วน
สูงกว่าการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด 
และการใช้สารธรรมชาติกําจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา น้ําหมัก
ชีวภาพ ซึ่งพบในสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 20.61 และ 11.63 
เท่านั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพดินและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ตลอดทั้งการเกิดภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาค่าปุ๋ยและ
ค่ายากําจัดศัตรูพืชรวมทั้งค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทําให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น 
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เริ่มมีเกษตรกรหันมาทํา
เกษตรผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อย แต่
เชื่อว่าหากเกษตรกรที่ทําอยู่มีความอดทนและตั้งใจจริง จน
เกิดผลสําเร็จแล้วแปลงเกษตรผสมผสาน หรือทฤษฎีใหม่
ดังกล่าวจะเป็นแปลงสาธิตอันเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรราย
อื่น ทํ า ต่อ ไป  อาจจะลดปริมาณ การปลูก พื ช เชิ ง เดี่ ยว 
โดยเฉพาะพืชไร่ลงได้ในอนาคต ซึ่งสามารถทําควบคู่ไปกับการ
ทําปศุสัตว์ ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์ปีก คือ
ไก่/เป็ด/ห่านมากถึงร้อยละ 88.00 และการเลี้ยงโค ร้อยละ 
33.00 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร้อยละ 26.80 จะมีส่วนช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคในครัวเรือนและขายเป็นรายได้ 
รวมทั้งการศิลปาชีพ อนึ่ง เพื่อให้การส่งเสริมอาชีพทางการ
เกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ นําไปสู่ผลสําเร็จแห่ง
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ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ ควรที่
จะต้องให้การพัฒนาอย่างถูกทางและถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานทุก
ส่วนจะต้องบูรณาการวิธีคิดและทํางานร่วมกันซึ่งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ควรจะให้
ความสําคัญอย่างมากในการแนะนําส่งเสริมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว 
4.5 ด้านเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจะมีความสัมพัน ธ์
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนใน
พื้นที่โครงการฯ เห็นได้จากรายได้ของประชาชนแต่ละ
ครัวเรือนเป็นรายได้ในภาคเกษตรกรรมซึ่งได้จากการประกอบ
อาชีพเพาะปลูกพืชไร่ ทํานา ในพื้นที่โครงการฯ ถึงร้อยละ 
54.86 และนอกพื้นที่โครงการฯ คือ มีบางครัวเรือนไปทําไร่
ทํานา ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 1.13 เมื่อรวมรายได้จาก
การเลี้ยงสัตว์ในรอบปี จึงมีรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 60.14 ของ
รายได้ทั้งหมด นอกนั้นเป็นรายได้นอกภาคการเกษตรซึ่งได้จาก
การรับจ้าง ค้าขาย บุตรส่งให้ รับราชการ หัตถกรรมในครัวเรือน 
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 39.86 อย่างไรก็ดี เมื่อรวมรายได้ของ
ป ร ะ ช า ช น 
ทุกประเภทแต่ละครัวเรือนแล้ว จะมีรายได้สุทธิเฉลี่ย/
ครัวเรือน/ปี เท่ากับ 46,180.87 บาท และครัวเรือนตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.85 มีรายได้สุทธิไม่เกิน 20,000 บาท/ปี 
แสดงให้เห็นถึงว่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วน
ใ ห ญ่ ยั ง ต่ํ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ 
บ่ งชี้ ให้ เห็นถึงผลการดํ าเนิ นงานโครงการฯ ยั งไม่บรรลุ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้เท่าที่ควร 
ในด้านรายจ่ายและหนี้สินนั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ในภาคการเกษตรกรรมเฉลี่ยทั้งปี 19,325.54 บาท/ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีรายจ่ายสูงจากค่าจ้างแรงงานทําการ
เกษตรกรรมเฉลี่ยทั้งปี 13,279.03 บาท/ครัวเรือน รองลงมา
เป็นค่าปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยทั้งปี 6,144.26 บาท/
ครัวเรือน ทั้งนี้ การใช้จ่ายทางการเกษตร โดยเฉพาะค่าลงทุน
เพื่อซื้อรถประเภทต่างๆ อาทิ รถไถเดินตาม เป็นต้น รวมกับ
ค่าลงทุนทางการเกษตรอื่น ๆ ระหว่างปี 2541-2545 จะ
ค่อน ข้างสู ง เฉลี่ ย  77 ,050 บาท /ค รัวเรือน  และเฉลี่ ย 
57,496.14 บาท/ครัวเรือน ก่อให้เกิดหนี้ผูกพันแก่ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งกู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างมาก รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการกู้ยืมเงินมาประกอบอาชีพอื่นนอก
ภาคการเกษตร เช่น ค้าขาย เป็นต้น ได้ส่งผลให้ภาระหนี้สิน
ของประชาชนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 84. 8 ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดเฉลี่ย  45,962  บาท/ครัวเรือน 
4.6 ด้านสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะครอบครัวของประชากรในพื้นที่โครงการฯ  พบว่ามีผู้
อาศัยในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คน โดยมีขนาดครัวเรือน
ในช่วง 3-5 คนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 70.58 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด บ่งชี้ถึงขนาดของครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง 
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามฐานข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ศึกษาไว้เมื่อ พ.ศ. 2543 พบว่า จํานวนประชากร/ครัวเรือน
ของจังหวัดมุกดาหารเฉลี่ยคือ 4.0 คน  ขณะที่จํานวนผู้อยู่
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

อาศัยเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ  
3.8 คน เห็นได้ว่าแนวโน้มของครัวเรือนในประเทศไทย ทั้ง
ระดับเมืองและชนบทเริ่มเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
การที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จะส่งผลให้ประชากรในวัย
แรงงานที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีจํานวนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.30 คน อาจจะประสบกับปัญหาผู้สืบทอดทายาทใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ แม้ว่าในปัจจุบันประชากร
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ให ญ่ จ ะ ไ ด้ แ ส ด งค ว าม เห็ น ว่ า มี 
ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตรกรรมถึงร้อยละ 52.71 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมดก็ตาม แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากครัวเรือน
ผู้ตอบว่าไม่มีผู้สืบทอดและไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 47.03 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่ทราบอนาคตและต้องการประกอบ
อาชีพอื่น ๆ หรือไม่ต้องการให้ลูกหลานลําบาก หรือบุตร
หลานประกอบอาชีพมั่นคง ประกอบกับข้อมูลครัวเรือนที่มี
ส ม า ชิ ก ย้ า ย ถิ่ น อ ย่ า ง ถ า ว ร  คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 33.66 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ย้าย
ออกเพื่อไปหางานทําและแต่งงานถึงร้อยละ 79.61 และร้อย
ล ะ  5 6 .3 1  ทํ า ใ ห้ เ ห็ น แ น ว โน้ ม ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของเกษตรกรในระยะยาว 
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า การอพยพโยกย้ายถิ่นถาวรโดยการไป
ทํางานหรือแต่งงานของสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดจะส่งผลให้
เกิดปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วน
จํานวนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 13 ปี รวมทั้งเด็กที่กําลังเติบโต
เป็นวัยรุ่นและกําลังศึกษาอยู่ มีอัตราส่วนของผู้ที่เป็นภาระ/
ค รั ว เ รื อ น เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  1 . 5 4  ใ น ข ณ ะ 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ที่สัดส่วนของผู้สูงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีอัตราส่วนเพียง 
0.66 คน เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้สูงอายุในการเลี้ยงดู
เ ด็ ก แ ล ะ ใ ห้ ก า ร อ บ รม เย า ว ช น จ ะ มี สั ด ส่ ว น ที่ น้ อ ย 
ไม่ เพียงพอต่อจํานวนเด็กในครัวเรือน ซึ่งมีมากกว่าใน
อัตราส่วน  2:1 จึงส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสังคม 
ในด้านต่างๆ เช่น การติดยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาดูแลเรื่องยาเสพติด 
คิดเป็นร้อยละ 35.74 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนั้น  
เมื่อพิจารณาจากสถานภาพทางสังคมของครัวเรือนตัวอย่าง
พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีสถานภาพทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 
69.61 มีสมาชิกครัวเรือนทางสังคมบางส่วนเท่านั้นที่เข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 46.24 และสมาชิกกลุ่ม
ต่าง ๆ อาทิ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่ม สกยอ. 
หมอดินอาสา เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 37.63 โดยเฉพาะ
สมาชิกกลุ่มเยาวชน ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากครัวเรือน
เพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.45 เท่านั้น บ่งชี้ ถึงการ
รวมกลุ่มทางสังคมยังไม่หลากหลายและเหนียวแน่น   
ด้วยเหตุนี้ ในการพัฒนาทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น ควรให้ความสําคัญกับการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ
และเยาวชน รวมทั้งกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ ให้เกิดกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม หลากหลายและต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี 
จากการสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นําชุมชน และหัวหน้า
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการฯ ทําให้ทราบปัญหาความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ของประชากรในหมู่บ้านบริเวณโครงการฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย ชาวภูไท โซ่ง เป็นต้น มีการอพยพมาจากหลาย
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 
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จังหวัดเป็นข้อจํากัดสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้การรวมกลุ่ม
ทางสังคมเป็นไปได้ยากและเกิด ขึ้นน้อย ซึ่ งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาโครงการฯ ต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่อง
แท้และสร้างกระบวนการกลุ่มให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ 
เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างจริงจังต่อไป 
สรุปผลการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จทางการพัฒนาและเป็นไปตามการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริในระดับหนึ่งแล้ว แต่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า โค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ร ว ม  ห น่ ว ย ง า น 
ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ควรจะมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์แบบองค์รวมด้วยการวางแผนร่วมกันและกําหนดความ
รับผิดชอบหลักและรองให้ เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร อาจจะมีการดําเนินการจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 
กลุ่ม คือระดับล้าหลัง ระดับปานกลาง และระดับคุณภาพ 
และมีการกําหนดเงื่อนไขในการสนับสนุนตามความต้องการ
ของเกษตรกรในแต่ละระดับควบคู ่ไปกับการจัดทําบัญชี
รายร ับ รายจ ่ายคร ัว เร ือน  รวมทั้งการพิจารณาให้การ
สนับสนุนและคําปรึกษาในการพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร 
พร้อมระบบส่งน้ําตามข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่ใน
พื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 
5. ความคิดเห็นจากการสัมมนาฯ 
จากการสัมมนา (ร่าง) รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบนฯ เมื่อวันที่ 13–14 พ.ค. 
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2546 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม
สั ม ม น า จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและผู้นําชุมชน จํานวน 129 คน 
ประกอบด้วยนายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร คณะผู้บริหารสํานักงาน กปร. หัวหน้าส่วนราชการ 
กรรมการบริหาร อบต . กํานัน  ผู้ ใหญ่บ้ าน  และผู้แทน
ครัวเรือน ร่วมกันอภิปรายเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสรุป
ดังนี้ 
 
 
 
5.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
ควรให้ความสําคัญกับการสร้างจิตสํานึกร่วมเพื่อการพัฒนา
ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดําเนินกิจกรรม
โครงการบ้านน่าอยู่ และมีการดําเนินกิจกรรมคุรุทายาท เพื่อ
พัฒนาบุคลากรแก่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งจัดสร้างสถานีอนามัย
ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ นอกจากนั้น ควรส่งเสริมการ
วางแผนการผลิต การปลูกพืชใช้น้ําน้อย เช่น ป่านศรนารายณ์ 
แปรรูปเป็นหมวก กระเป๋า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่กลุ่ม
เกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่รับน้ําชลประทาน ตลอดจนการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มะลิหอม ดอกรัก เป็นอาชีพเสริม
รายได้ควบคู่ไปกับการขยายกิจกรรมการตลาดชุมชนอย่าง
เป็นระบบมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ควรให้ความสําคัญกับการนําน้ํามาใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรกรรมในพื้นที่รับน้ําชลประทานให้เกิดศักยภาพในการ



หน้า 36 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เพาะปลูกและมีการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
5.3 ด้านการพัฒนาดินและใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
ควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงบํารุงดินที่ดี โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและการปลูกพืชที่ส่งผลให้สภาพดิน
เสื่อม ควบคู่ ไปกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และกําหนด
แนวทางควบคุมการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยทํา
แผนการจัดกลุ่มคนเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินในโครงการฯกลุ่มที่สองผู้ใช้ประโยชน์
จากที่ดินในและนอกโครงการฯกลุ่มที่สาม กลุ่มซื้อขายเปลี่ยน
มื อ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ฯ  
รายใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับเป้าหมาย
และความ-ต้องการของแต่ละกลุ่ม 
     5.4 ด้านการพัฒนาอาชีพ 
ควรมีการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรและอาชีพเสริมรายได้
แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับกลุ่มเกษตรกร ควรทําทะเบียนเกษตรกรแบ่งกลุ่ม
ตามลําดับขั้นของการพัฒนาเป็นกลุ่มก้าวหน้า ปานกลาง และ
ล้าหลัง พร้อมทั้งจําแนกพื้นที่การเกษตรออกเป็นพื้นที่ในเขต
ชลประทานให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือพืชที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้ ซึ่งอาจมีการพัฒนาทําเป็นระบบ
น้ําหยดต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อทํา
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยพัฒนา
เป็นสระกักเก็บน้ําประจําไร่นาเสริมหรือการทําศิลปาชีพ
ทดแทนเพิ่มขึ้นหรือปรับอาชีพเป็นด้านการปศุสัตว์ ซึ่งในการ
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ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์นั้น ควรมีการกําหนดแนวทางพัฒนาใหม่ 
ด้วยการสร้างเงื่อนไขแก่เกษตรกรที่รับพันธุ์สัตว์ไป ต้องทําข้อ
ผูกพันด้วยวิธีการรับซื้อและมีการชําระวงเงินคืนเป็นค่าพันธุ์
สัตว์ หากชําระไม่ได้ให้คืนเป็นจํานวนพันธุ์สัตว์เท่าจํานวนที่ขอ
ซื้อ จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกในความเป็น
เจ้าของสัตว์  
5.5 ด้านการบริหารจัดการ     
ควรมีการวางแผนแบบองค์รวม (Holistic) เพื่อแก้ปัญหาการ
ไม่ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งทําให้ขาดการ
วางแผนและประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการที่ดี 
หากมีการวางแผนในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการนําความรู้ที่
ถูกต้องลึกซึ้งของแต่ละหน่วยงานมาวางแผนร่วมกัน ทําให้ผู้
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานมีความเป็นหนึ่งเดียวในการทํางาน มี
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก แ ล ะ ร อ ง 
ที่ชัดเจนเกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี ส่วนการ
พัฒนาประชาชนในโครงการฯ ควรยึดหลักการทํางานที่เน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centered) สําหรับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก เกิดการขยายผล 
จะต้องทําการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้แก่
ประชาชน ในขณะเดียวกันต้องทําให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ข่าวสาร สามารถคิด เรียนรู้ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
โครงการฯ อย่างถูกต้อง มีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
โครงการฯ  
 
6. ข้อเสนอแนะผู้ทําการศึกษา 
6.1 การบริหารจัดการควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
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บริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้ํ าห้วยบางทรายฯ  ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับโครงสร้างการปฏิรูประบบราชการและ
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความคิดเห็น
ร่วมกันในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ
และไม่ควรเปลี่ยนผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่โครงการฯ บ่อยครั้ง 
6.2 การดําเนินงานโครงการฯ ควรมีการทบทวนและพัฒนา
กิจกรรมใหม่ ซึ่งจะช่วยต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาที่ผ่านมา 
ทั้งด้านส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าไม้ ดินและแหล่ง
น้ํา โดยมีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งประชาชนผู้ได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ โ ด ย ต ร ง  เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ 
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งผู้นําชุมชนและผู้แทน
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องเหมาะสมตามข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการของประชาชน 
6.3การประสานงานและงบประมาณ ควรมีการประสานการ
ปฏิบัติงานแนวราบกับหน่วยงานข้างเคียงทั้งภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติทุก
ระดับควรได้ใช้แผนแม่บทเป็นหลักในการดําเนินงาน
โครงการฯ และควรมีแผนการจัดสรรงบประมาณปกติรองรับ
ตามแผนแม่บท ให้มีความชัดเจนเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง 
ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้มีส่วนร่วม
เรื่องงบประมาณเพื่อดําเนินการด้วย 
6.4การประชาสัมพันธ์โครงการฯและการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ควรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดย
จัดตั้ง “กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับหมู่บ้าน” เป็นแกนกลาง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมายโครงการฯ และควรปรับปรุงการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบการกํากับ ชี้แนะ ปรับปรุง 
แก้ไขการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ อย่างใกล้ชิด โดยมีเกณฑ์
ในการวัดผลที่ชัดเจน (Monitoring) และรายงานให้หน่วยงาน
ระดับนโยบายทราบอย่างต่อเนื่อง  
6.5การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาทางด้านสังคม ควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการเพาะปลูกไปสู่
แนวทาง การทําเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ โดยลดการ
ใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดมากขึ้นนอกจากนี้
ควรจะได้เสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเชิง
สังคม-วัฒนธรรม การรวมกลุ่มพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการ
กีฬาเยาวชน  การจัด ตั้ งองค์กรชุมชนปลอดยาเสพติด 
การศึกษา การ     ส่งเสริมอาชีพและจริยธรรมให้มากขึ้น จะ
มีส่วนช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมมากขึ้น และแก้ปัญหา
ทางสังคม ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวขาดความ
อบอุ่น และปัญหาการอพยพแรงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 
และเห็นผลเชิงรูปธรรม  
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สรุปรายงานการติดตามโครงการพัฒนาลุม่น้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร – นครพนม  
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน  
(ผลการติดตาม) 

2552 สํานักงาน 
กปร. 

 1.เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานพัฒนาหนอง
บึงขนาดใหญ่ และการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
2.เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานก่อสร้างสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า และ
ระบบคลองส่งน้าํ 
3.เพื่อติดตามแนว
ทางการบริหารจัดการ
น้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําใน
พื้นที่โครงการพัฒนาลุ่ม
น้ําก่ํา 

  พื้ น ที่ รับประโยชน์ ใน
เขตโครงการพัฒนาลุ่มน้ํา
ก่ํ าฯ  จังห วัดสกลนคร-
นครพนม ประกอบด้วย
การศึกษาประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 
   -การดําเนินงานพัฒนา
ห น อ งบึ ง ข น า ด ให ญ่ 
จํานวน 15 แห่ง 
   -ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
จํานวน 7 แห่ง 
   -การดําเนินงานสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 
24 แห่ง ระบบคลองส่ง
น้ํา และกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้ใช้น้ําที่ ตั้งอยู่ในเขตดค
รงการพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา 
 

  ติ ด ต า ม ผ ล โค ร งก า ร
ร่ ว ม กั บ ก อ ง พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1.ผลการดําเนินงานโครงการ 
   1.1.ดําเนินการปรับปรุงหนองบึงแล้วเสร็จ 13 แห่ง จาก 15 
แห่ง รวมปริมาณน้ําที่เก็บกักได้ 11630000 ลูกบาศก์เมตร 
   1.2.ก่อสร้างประตูระบายน้ําแล้วเสร็จและรับมาบํารุงรักษา
แล้ว 5 แห่ง (ปตร.บ้านหนองบึง ปตร.บ้านนาขาม ปตร.บ้านนาคู่ 
ปตร.บ้านตับเต่า ปตร.บ้านนาบัว) และอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ ปตร.น้ําก่ําตอนล่าง และปตร.ห้วยแคน 
   1.3.ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมคลองส่งน้ําแล้วเสร็จ 
24 แห่ง ประกอบด้วย สถานีสูบน้ําจากลําน้าํก่ํา 20 แห่ง และ
สถานีสูบน้ําจากลําน้ําบัง 4 แห่ง 
  2.ผลการติดตามการดําเนินงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า และ
ระบบคลองส่งน้าํ 
   -เครื่องสูบน้ําที่ใช้การได้ดี จํานวน 5 แห่ง 
   -เครื่องสูบน้ําที่ใช้การได้ (ใช้งานได้แต่ต้องตั้งงบประมาณซ่อม
บํารุง) จํานวน 16 แห่ง  
   -เครื่องสูบน้ําที่ใช้การได้แต่ไม่ดี จํานวน 1 แห่ง 
   -เครื่องสูบน้ําที่ใช้การไม่ได้ จํานวน 2 แห่ง 
   -สถานีสูบฯ ทุกแห่งมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มที่เข้มแข็ง 8 
กลุ่ม กลุ่มที่พร้อมรับการฟื้นฟู 5 กลุ่ม กลุ่มที่เป็นสหกรณ์ 2 กลุ่ม 
และกลุ่มที่ยุตติแล้ว 9 กลุ่ม 
  3.ลักษณะทางกายภาพ 
   3.1เครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้ามีขนาดแรงม้าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
พื้นที่ส่งน้ํา โดยเฉลี่ยหมู่บ้านละ 1 เครื่อง แต่มี 5หมู่บ้านที่มี 2 
เครื่อง ส่วนใหญ่ใช้การได้ 

การ
ติดตาม 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน  
(ผลการติดตาม) 

   3.2แพที่ตั้งเครื่องสูบน้ํา ปัจจุบนัเป็นสนิม บางจุดมีรอยแตก 
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
   3.3ท่อส่งน้ํา ส่วนใหญ่ใช้การได้ บางสถานีท่อรั่วซึมบ้าง 
   3.4ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สภาพเก่าแต่ยังใช้งานได้ บาง
หมู่บ้านชํารุดแต่แก้ไขแล้ว 
   3.5 ระบบคลองดาดคอนกรีต ส่วนใหญ่ชํารุด บานกั้นน้ําแตก 
มีวัชพืชขึ้นปกคลุม คลองฯ ทรุดตัว ทําให้ประสิทธิภาพในการส่ง
น้ําลดลง 
   3.6ประตูน้ํา (Gate Valve) ชํารุด ใช้การไม่ได้ วาล์วหมุนปิด-
เปิดหาย  
  4.ผลการติดตามด้านบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
   กลุ่มผู้ใช้น้ําของสถานีสูบน้ําฯ มี 2 ลักษณะ คือ กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ดั้งเดิมที่จัดตั้งโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พพ.เดิม) 
และกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมชลประทาน มีการ
บริหารกลุ่มแตกต่างกัน 
  5.ปัญหา/อุปสรรค 
   5.1 ด้านกายภาพ 
     -เครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้ามีสภาพเก่า ชํารุดบ่อย 
     -ท่อส่งน้ํามีการรั่วซึม ส่งผลให้แรงดันน้ําลดลง ส่งน้ําได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ 
     -แพที่ตั้งเครื่องสูบน้ําเก่าและเป็นสนิม ในฤดูน้ําหลาก ความ
เชี่ยวของน้ําอาจส่งผลต่อแพและทําให้เครื่องสูบน้ําเสียหายได้ 
     -ระบบส่งน้ําที่เป้นคลองดาดคอนกรีตชํารุด บานระบายแตก 
ดินทรุดตัว ส่งผลให้การส่งน้ําไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
     -ท่อส่งน้ําเข้านา “หัวหมู” และประตูน้ํา “คาราบาว” ใน
ส่วนของหัวหมุนวาล์วเพื่อเปิดปิดถูกถอดออกไปขาย เนื่องจาก
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน  
(ผลการติดตาม) 

เป็นวัสดุที่ทําจากแผ่นเหล็ก 
   5.2 ด้านการบริหารจัดการ 
     -กลุ่มผู้ใช้น้ําดั้งเดิมต้องการให้ดําเนินการฟื้นฟูกลุ่มขึ้นมาใหม่ 
เพื่อให้การจัดสรรน้ําเป็นระบบ เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจํานวนมาก 
    -กลุ่มผู้ใช้น้ําขาดเงินทุนสนับสนุนให้การดําเนินงานของกลุ่มมี
ความเข้มแข็ง 
    -ประสบปัญหาการลักขโมยน้ําในบางพื้นที่ 
    -สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําบางพื้นที่ต้องการให้ปรับลดอัตราค่าสูบ
น้ํา เนื่องจากประสบปัญหาค่าสูบน้ําแพง 
    -พนักงานประจําสถานีสูบน้ํารุ่นใหม่ขาดความรู้เรื่องการดูแล
รักษาอุปกรณ์ของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าในเบื้องต้น เนื่องจาก
ได้รับตําแหน่งสืบทอดจากบิดา 
  6.ข้อเสนอแนะ 
   6.1ด้านกายภาพ 
     1)เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. และศูนย์
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าจังหวัดนครพนม ควรเข้ามาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า
เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทํางานได้
อย่างต่อเนื่อง 
     2)ควรขยายพื้นที่ทําระบบส่งน้ําเพิ่มเติม ทั้งคลองดาด
คอนกรีต คลองไส้ไก่ และประตูน้ํา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทํา
การเกษตรมากขึ้น 
     3)ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการซ่อมแซมระบบ
ส่งน้ําที่ชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกติ 
   6.2ด้านการบริหารจัดการ 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน  
(ผลการติดตาม) 

     1)กลุ่มผู้ใช้น้ําดั้งเดิมควรได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ เพื่อให้การ
บริหารจัดการการใช้น้ําเป็นระบบ และช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการใช้น้ํา โดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้น้ําของสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าที่ควรจะได้รับการฟื้นฟูในระยะต่อไป คือกลุ่มผู้ใช้น้ําของ
สถานีฯ บ้านหนองแคน-ยอดขาด สถานีฯ บ้านสามแยก สถานีฯ 
บ้านคําพี้ สถานีฯ บ้านก้านเหลือง สถานีฯ บ้านฝั่งแดง ซึ่งการ
ดําเนินงานของกลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 
     -การเป็นองค์กร ซึ่งจะอยู่ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ได้ เช่น 
เป็นกลุ่มพื้นฐาน กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ํา หรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ํา 
     -การรวบรวมสมาชิกกลุ่มที่ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ํา 
     -การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
     ทั้งนี้ กรมชลประทานได้วางแผนการฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ําให้ครบ 
24 สถานีภายในปี 2555 โดยขณะนี้ดําเนินการไปแลว้ 8 กลุ่ม 
เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูกลุ่มฯ สามารถดําเนินการได้ปีละไม่
เกิน 5 สถานี เพราะประสบปัญหาขาดบุคลากร นอกจากนี้
กระบวนการสร้างกลุ่มต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้กลุ่มสามารถ
ดําเนินการได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
     2)สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําควรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อ
เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป 
     3)ควรให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อบรมความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้น้ําในช่วงฤดูแล้ง ทําให้
สามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดยิ่งขึ้น เกษตรกรจึง
ต้องการความรู้เรื่องการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นํามาปรับใช้ในการทําการเกษตรของตนเองได้ 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน  
(ผลการติดตาม) 

     4)พนักงานประจําสถานีสูบน้าํทุกคนควรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบการทํางานของสถานีสบูน้ําและ
สามารถซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายอย่างง่ายๆ ได้ 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟทูี่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุร ี
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

กันยายน
2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
กปร. 

 1. เพื่ อประเมิ นผลการ
ดํ าเนิ นงาน ว่ ามี ความ
สอดคล้อง ครบถ้วนตามแนว
พระราชดําริหรือไม่ อย่างไร 
2. เ พื่ อ ป ร ะ เมิ น ก า ร
บริหารจัดการโครงการฯ 
ในด้านโครงสร้างองค์กร 
ด้านการประสาน ด้าน
แผน ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร ด้านการ
ติดตาม  และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
3. เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่
มี ต่ อ ห มู่ บ้ า น ร อ บ
โ ค ร ง ก า ร ฯ  
ประกอบด้วย กิจกรรม
ด้ า น ดิ น  น้ํ า  ป่ า ไ ม้ 
เกษตร และการส่งเสริม
อาชีพ  การมีส่วน ร่วม
ขอ งป ระ ช าช น  ก าร
ขยายผลโครงการฯ  
 

1 .  ข อ บ เข ต พื้ น ที่  พื้ น ที่
โครงการฯ เนื้อที่ 869 ไร่ 3 
งาน 22 ตารางวา ตลอดจน
พื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการฯ 
จํานวน 12 หมู่บ้าน  
2 . ขอบ เขตกิ จก รรม  การ
บ ริหารจั ดการและผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ จําแนก
เป็นกิจกรรมด้านดิน น้ํา ป่าไม้ 
เกษตร และการส่งเสริมอาชีพ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการขยายผลโครงการฯ  
3. ขอบเขตประชากร ได้แก่ 
เจ้ าหน้ า ที่ โค รงการฯ  ผู้ นํ า
ชุมชน/ผู้นํากลุ่มหมู่บ้านรอบ
โครงการฯ ประชาชนหมู่บ้าน
รอบโครงการฯ  

1.ศึ ก ษ า จ า ก เอ ก ส า ร
โครงการฯ เป็นการรวบรวม
และศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูล
จากการเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และผลการดําเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้
ดําเนินการแล้ว  
2 . การศึ กษ าภาคสนาม 
ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิโดย
ทํ า ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ
เจาะลึกคระอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ และ
คณะปฏิบัติงานโครงการฯ 
จํานวน 31 ราย  สัมภาษณ์
ผู้นําชุมชน/ผู้นํากลุ่มอาชีพ 
จํ า น ว น  1 7  ร า ย  แ ล ะ
สัมภาษณ์ประชาชนหมู่บ้าน
รอบโครงการฯ จํานวน 224 
ราย 

1.ความสอดคล้องครบถ้วนตามแนวพระราชดําริ  
จากการศึกษา พบว่า การดําเนินโครงการฯ มีความ
ครบถ้วนเป็นไปตามแผนแม่บทโครงการฯ (2550-2554) 
และมีความสอดคล้องตามแนวพระราชดําริที่พระราชทาน
เกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ดินและน้ํา
โดยการปลูกหญ้าแฝกป้องกันร่องน้ําที่เกิดการกัดเซาะของ
น้ํา การคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝก การทดสอบปลูกหญ้า
แฝกบริเวณที่เป็นดินลูกรัง การปลุกหญ้าแฝกเพื่อรักษา
ความชุ่มชื้นในดิน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาโครงการฯ ตลอดจนการศึกษาทดลอง
ปลูกพืช เช่น มะม่วงหิมพานต์ สบู่ ดําในพื้นที่ ที่ มีการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การปลูกป่าในเขตพื้นที่โครงการฯ โดย
ทําการปลูกต้นไม้ต่างๆ แบบไม่เป็นแถวเพื่อให้ได้ลักษณะ
ป่าธรรมชาติ และการฟื้นฟูสภาพป่าไม่บริเวณเขาเขียวโดย
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
แม้ว่าการดําเนินโครงการฯ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และสอดคล้องตามแนวพระราชดําริก็ตาม แต่เนื่องจาก
ข้อจํากัดในการบริหารจัดการบางประการในเชิงโครงสร้าง
และบุคลากรที่ยังไม่มีองค์กรบริหารและกรอบอัตรากําลัง
อย่างเป็นทางการโดยเฉพาะช่วงรอยต่อการใช้แผนแม่บท 
ผู้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ไม่ ได้ เป็ นผู้ มี ส่ วน ร่วมในการจัด ทํ าแผน  ทํ าให้การ
ดําเนินการประสาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
แผนงาน/โครงการตามแผนประจําปีในระยะแรกขาดความ
ต่อเนื่องและล่าช้า บางกิจกรรมต้องมีการปรับแผนให้
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้องกับแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่
กํากับดูแลโครงการฯ  
     ดังจะเห็นจากงานขยายผลตามแนวพระราชดําริกับ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบ
เกิด ขึ้น เป็นแกนกลางในชุมชนแล้ว แต่เพราะความ
ตระหนักการยอมรับของเกษตรกรประกอบวิถีชีวิตในการ
ทําการเกษตรยังผูกพันกับการประกอบอาชีพทําไร่ที่มี
รายได้ดี จึงทําให้การดําเนินการขยายผลไม่ครอบคลุม
ครบถ้วนบรรลุตามแนวพระราชดําริ ซึ่งการปรับปรุง
พัฒนาจะได้ มีการเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของ
เกษตรกรให้เริ่มจากเป็นผู้ ริเริ่มแสวงหาความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติโดยโครงการฯ เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนองค์
ความรู้ แนวคิดแทนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามการ
ร้องขอของเกษตรกร โดยยึดแนวทางการพัฒนาตาม
พระราชดําริให้เกษตรกรเกิดความพร้อมต้องการที่จะ
เรียนรู้ในลักษณะที่เรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” และ
พัฒนาตนเองไปตามลําดับขั้นต่อไป 
2. การบริหารจัดการโครงการฯ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและปฏิบัติ 
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 
2.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ จํานวน 20 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 ด้านโครงสร้างองค์กรคณะอนุกรรมการโครงการฯ 
ร้อยละ 75 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการดําเนินงาน
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โครงการฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรบริหารที่ไม่เป็นปัจจุบัน
สําหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบชัดเจน ซึ่งเป็น
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เห็นได้จาก
คําสั่งจัดตั้งองค์กรบริหารงานโครงการฯ ทั้ง 3 คณะ 
รวมทั้งคณะปฏิบัติงานโครงการฯ ซึ่งคําสั่งดังกล่าวผ่านมา
เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้วยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ 
นอกจากนี้ โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ ไม่มีโครงสร้างองค์กร
บริหารระดับพื้นที่รองรับชัดเจนในลักษณะเดียวกับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริจะส่งผลต่อ
ประสิท ธิภาพการบริห ารจัดการและการดําเนิ น
โครงการฯ ในกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องขยายผลให้
สอดคล้องเป็นไปตามแนวพระราชดําริและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 12 หมู่บ้าน 
          2.1.2 ด้านการประสาน  คณะอนุกรรมการ
โครงการฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 สะท้อนมุมมองการบริหาร
โครงการฯ มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการฯ เป็น
อย่างดี ซึ่งเป็นผลจากการประสานงานแนวราบของ
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในการเข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์กับ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อําเภอ และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
2.1.3 ด้านแผน คณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 65 มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า ยังขาดการบูรณาการแผนแม่บท
จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทเป็นเครื่องมือในการ
กํากับงานและไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแม่บท 
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ในขณะที่ร้อยละ 35 สะท้อนมุมมองว่าถึงจะไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการทําแผนแม่บทและเชื่อมประสานงานแผนอย่าง
ต่อเนื่องแต่ได้มีการปรับแผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปีของกระทรวง กรม ในมุมกลับกันร้อยละ 40 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ได้สะท้อน
มุมมองว่ามีการเชื่อมประสานแผนที่ดีมีการนําแผนแม่บท
มาใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการปรับ
แผนให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวพระราชดําริอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นได้จากกิจกรรมการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน
เป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร การอบรม
การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การปลูกผักปลอดสารพิษ 
การสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชม เป็นต้น 
2.1.4 ด้านงบประมาณ ร้อยละ 85 ได้แสดงความคิดเห็น
ว่าการบริหารงบประมาณงบประมาณของโครงการฯ ไม่มี
ปัญ หาในการป ฏิบั ติ เนื่ อ งจาก ได้ รับการสนั บสนุ น
งบประมาณจากสํานักงาน กปร.  
2.1.5 ด้านบุคลากร ร้อยละ 80 เห็นว่าการดําเนินงานมีบุ
คลการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเพียงพอ โดยร้อยละ 20 ให้
ความเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งว่าบุคลากรยังขาดความรู้ ความ
ชํานาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.1.6 ด้านการติดตาม ร้อยละ 85 ระบุว่ามีการเข้าร่วม
ประชุมติดตามการดําเนินโครงการฯ ด้วยตนเองเมื่อไม่ติด
ราชการหรือมอบหมายผู้แทน และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งระดับจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด และ
สํานักงาน กปร. นอกจากนี้ ร้อยละ 40 ยังได้สะท้อน
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มุมมองว่าการดําเนินงานที่ผ่านมายังขาดระบบการติดตาม
งาน เชิ ง วิช าการ  ซึ่ งค วรมี การนํ า ข้ อ มู ลมาจั ด เก็ บ
ประกอบการทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อ
บูรณาการข้อมูลกําหนดเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา สําหรับใช้
ในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบมากกว่าการติดตามงาน
ในลักษณะการตรวจเยี่ยม 
2.1.7 ด้านการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 65 เห็น ว่า
โครงการฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต่อเนื่อง
แ ล ะ ไม่ มี เค รื อ ข่ าย ข ย าย ผ ล ก าร ดํ า เนิ น ง าน ไป สู่
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายในวงกว้าง เห็นได้จาก
เสียงสะท้อนของส่วนราชการในระดับจังหวัดที่ระบุว่า
โครงการฯ ไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ซึ่งเป็น
จุดเด่นในการดําเนินงานอย่างชัดเจน ทําให้กลุ่มคนที่
ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปในราชบุรีไม่รู้จักและสนใจ
เข้าเยี่ยมชมเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอื่นๆ  
2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะปฏิบัติงานโครงการฯ 
จํานวน 11 ราย ประกอบด้วย 
2.2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร ทุกคนมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าการดําเนินงานโครงการฯ ไม่มีปัญหาในเชิงโครงสร้าง
และระบบงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานเป็นการรับมอบ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามคําสั่ง ตามระบบ
ปกติ 
2 .2 .2  ด้ านการประสานงาน  ทุ กคน เห็น ว่า มีการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทําให้งานขยายผลบรรลุเป้าหมายที่



หน้า 50 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

กําหนดไว้ 
2.2.3 ด้านแผน ทุกคนระบุว่าการดําเนินงานมีการใช้
ประโยชน์จากแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่ง
แต่หน่วยงานร่วมกันจัดทําขึ้นและมีการเชื่อมประสานแผน
อย่างดี 
2.2.4 ด้านงบประมาณ ร้อยละ 54.5 มีความเห็นว่าการ
ดําเนินงานโครงการฯ ไม่มีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากได้รับงบประมาณ จาก กปร.อย่างต่อเนื่อง 
2.2.5 ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 เห็น ว่า
อัตรากําลังในการปฏิบัติงานเพียงพอ นอกจากนี้ร้อยละ 
45.5 ได้สะท้อนมุมมองว่าผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญงานเฉพาะด้านสําหรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนอย่างลึกซึ้ง 
2.2.6 ด้านการติดตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.7 ระบุว่ามี
การเก็บข้อมูลในกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง
ต่อเดือน แล้วนําข้อมูลจัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น โดยร้อยละ 36.4 ได้สะท้อนรูปแบบปัญหา
ของการติดตามงานในพื้นที่ว่าส่วนมากเป็นการลงพื้นที่ใน
ลักษณะตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2.2.7 ด้านการประชาสัมพัน ธ์ ทุกคนมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่
รู้จัก ยังมี รูปแบบการสื่ อสารข้อมูลทางเดียวและไม่
ห ล ากหลาย  เน้ น เชิ ง รับ  เห็ น ได้ จ าก รูป แบบก าร
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นการบอกผ่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชนในพื้นที่ หนังสือพิมพ์ การออกรายการโทรทัศน์ 



หน้า 51 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เอกสารสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ เท่านั้น 
2.2.8 ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 54.5 ระบุว่าได้มีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สภาพป่า ตลอดจนการกําหนดพื้นที่การปลูกพืช สําหรับ
กําหนดทิศทาง กลุ่ ม เป้ าหมายในการขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ  
2.2.9 ด้านการขยายผล ร้อยละ 63.7 ระบุว่าควรให้
ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรเป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นการพัฒนาที่ดิน
และการพัฒนาการเกษตรตามลําดับ นอกจากนี้ร้อยละ 
72.7 สะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาขยายผลโครงการฯ 
เกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมให้ชุมชมที่มี
ศักยภาพเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง จํานวน 6 หมู่บ้าน 
ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งร้อยละ 27.3 ระบุว่าหมู่ 5 และ 9 
ประสบความสําเร็จในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบั ติสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาใน
ระดับสูงได้ 
2.2.10 ด้านการมีส่วนร่วม ร้อยละ 63.7 ได้สะท้อน
มุมมองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
โครงการฯ ว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
แรงกายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการประกอบ
อาชีพในระดับปานกลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้าง
ขยายเครือข่ายในระดับมาก 
2.2.11 ด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกและการถ่ายทอด
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องค์ความรู้ 
           - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ส่วนใหญ่ร้อยละ 
81.8 ระบุว่ามีการใช้หญ้าแฝกในกิจกรรมของหน่วยงาน
โดยมีการปลูกในลักษณะต่างๆ อาทิ ขวางความลาดเท 
ปลูกรอบขอบสระ ครึ่งวงกลม โคนไม้ผล เป็นต้น มีเพียง
หน่วยงานปศุสัต ว์เท่านั้น  ที่ ไม่ ได้ปลูกเนื่ องจากไม่ มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
          - การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทุกคนเห็นสอดคล้อง
กันว่าการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนที่เหมาะสมคือการ
ฝึกอบรม รองลงมาเห็นว่าควรใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
แนะนํา ให้ความรู้ถึงพื้นที่ การทําแปลงสาธิต และการใช้
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.2.12 การดําเนินงานโครงการฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.8 
เห็นว่าโครงการฯ มีการดําเนินงานในลักษณะศูนย์สาขา
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ คือนํารูปแบบแนว
ทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในการสร้างต้นแบบ
การพัฒนาลักษณะศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต ประกอบการศึกษา ทดลองวิจัย จัดทํา
แปลงสาธิต การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อ
นํ า ไป ใช้ จ ริ ง ให้ เกษตรกร  ประชาชน เข้ ามาศึ กษ า 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในพื้นที่โครงการฯ และขยาย
ผลการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
2.2.13 ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 สะท้อน
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานว่าแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานภายใน
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ขอบเขตโครงการฯ และการขยายผลแก่หมู่บ้านเป้าหมาย
อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านวิชาการคือมี
การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ทดลองและวิจัย
น้อย ส่วนการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง โดยส่วนใหญ่
จะมีการถ่ายทอดเป็นวิชาการมากเกินไป และมีข้อจํากัด
เกี่ยวกับความร่วมมือของเกษตรกรส่วนมากรอรับการ
ส่งเสริมจากโครงการฯ ตลอดจนปัญหาห้องประชุมไม่
เพียงพอกับการอบรมที่เพิ่มมากขึ้น 
3.การดําเนินงานโครงการฯ  
3.1การดําเนินงานโครงการฯ จากการสัมภาษณ์ผู้นํา
ชุมชน/ผู้นํากลุ่ม 
     ผลการศึกษาระบุ ว่าหลังมีโครงการฯ ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนที่ลดลง 
ขณะที่มีการกล่าวถึงปัญหาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
มากขึ้น เมื่อพูดถึงโครงการฯเขาชะงุ้มฯ สิ่งที่ผู้นําชุมชน/
ผู้นํากลุ่มนึกถึงเป็นลําดับแรกร้อยละ 47 คือเรื่องการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม รองลงมาคือการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค และการเป็นแหล่งศึกษาดู
งานและท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อนุรักษ์  ส่วนการมีเจ้าหน้าที
ให้ความรู้ด้านการดําเนินชีวิต/ประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ตอบว่ามีการให้ความรู้/คําแนะนําถึงร้อยละ 88.2 โดย
ความถี่ในการให้ความรู้ระบุว่ามีมากกว่าปีละ 10 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 60 ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านความ
เป็นอยู่ของประชาชนถึงร้อยละ 93.3 โดยร้อยละ 64.7 
ระบุว่ามีจุดขยายผล/ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านมาจากการ
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คัดเลือกของเจ้าหน้าที่ 
     การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สาธารณะพบว่าร้อยละ 
94.1 มีการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งกล้าหญ้าแฝกที่ปลูกเกือบ
ทั้งหมดได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ โดยร้อยละ 81.3 เป็น
ประโยชน์ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา รองลงมาเป็นประโยชน์
ด้านอื่นๆ เช่น ความสวยงาน มีรายได้จากการขายกล้า
หญ้าแฝก เป็นต้น พร้อมกันนี้สิ่ งที่โครงการฯ ควรให้
ความสําคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรมากเป็น
อันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาร้อยละ 41.2 
เห็นว่าควรพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก 
ประมง เลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 35.3 ตอบว่าควรพัฒนา
ที่ดินและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
3.2 การดําเนินงานโครงการฯ จากการสัมภาษณ์
ประชาชน 
          3.2.1 ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 50.9 เป็นเพศชาย 
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 
76.3 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) ร้อย
ละ 73.7 อาชีพหลักร้อยละ 33.9 ประกอบอาชีพทํานา 
รองลงมามีอาชีพรับจ้าง และทําไร่ แรงงานเป็นแรงงาน
ภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาเป็นสมาชิกที่
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ร้อยละ 28.3 เป็นแรงงานนอก
ภาคเกษตรร้อยละ 24.8 และเป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตรร้อยละ 18.3 เฉลี่ยแล้วครัวเรือน
หนึ่งมีสมาชิก 3.91 คน หรือ 4 คนโดยประมาณ ซึ่งต่าง
จากผลการสํารวจสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติที่พบว่าแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกเฉลี่ย 3.2 คน 
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ด้วยเหตุนี้หากโครงการฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมหรือการ
พัฒนาอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพใดๆ น่าที่จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง 
3.2.2 ข้อมูลด้านรายได้และการเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่ามี
รายได้เฉลี่ย 221,660.31 บาท โดยร้อยละ 71.9 มีรายได้
จากการเพาะปลูก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างร้อยละ 48.2 
รายได้จากการเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ 13.4 ทั้งนี้ยังพบว่า
มีรายได้จากแหล่งต่างๆ อีก และครัวเรือนที่สมาชิกมี
รายได้ เฉลี่ ยผ่ านเกณ ฑ์ความจําเป็น พื้นฐาน  (คนใน
ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าคนละ 23,000 บาทต่อปี) 
พบว่าร้อยละ 59.8 เป็นครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่
ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สําหรับการเป็นสมาชิกกลุ่ม
พบว่าร้อยละ 60.7 เป็นสมาชิกกลุ่ม มีการร่วมกลุ่มที่
สําคัญๆ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ 
และกลุ่มอื่นๆ 
3.2.3 ข้อมูลด้านที่ดิน พบว่าครัวเรือนหนึ่งมีจํานวนพื้นที่
ถือครองเฉลี่ย 2.21 แปลง หรือ 2 แปลงโดยประมาณ 
และมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 25.99 ไร่ หรือ 26 ไร่ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 91.1 เป็นที่ของตัวเอง โดยมีที่เช่าผู้อื่นร้อยละ 8.9 
เท่านั้น เอกสารสิทธิร้อยละ 96.6 เป็นโฉนด ร้อยละ 2.6 
เป็น น .ส.3ก./สปก. ส่วนร้อยละ 0.8 เป็นที่ดินซึ่งไม่มี
เอกสารสิทธิ 
3.2.4 ข้อมูลด้านการเพาะปลูกและการใช้น้ําเรื่องการ
เพาะปลูกพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 79.5 มีการเพาะปลูกโดย
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ปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือพืชไร่ เหตุผลที่เลือก
ปลูกพืชชนิดนั้นๆ ร้อยละ 82.6 เป็นเพราะความเคยชิน 
โดยร้อยละ 6.2 ปลูกตามการส่งเสริม/คําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ควรเพิ่มบทบาทในการ
ส่งเสริม/ให้คําแนะนําเพื่อขยายผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ทางการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ มีความเรียบง่ายและ
ประหยัดให้แก่เกษตรกร การเพิ่มบทบาทของเจ้าหน้าที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่
ปลูกพืชตามความเคยชินมาปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ 
หรือตามขั้นตอนอย่างถูกหลักวิชาการซึ่งจะส่งผลให้ได้ผล
ผลิตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 
          ครัวเรือนร้อยละ 83.9 ใช้น้ํ าฝน รองลงมาใช้
น้ําประปาหมู่บ้านและซื้อน้ําดื่ม ช่วงที่ขาดน้ําทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาชะงุ้มได้สนับสนุนน้ํากิน-น้ําใช้แก่
ครัวเรือน แหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกครัวเรือนร้อยละ 
66.3 อาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร รองลงมาใช้น้ําจาก
ชลประทาน(เขื่อน/อ่างเก็บน้ํา) น้ําจากบ่อขุด เป็นต้น ซึ่งมี
ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 82.8 ของครัวเรือนที่มีบ่อขุดนั้น
ลงทุนออกเงินขุดบ่อเอง แสดงถึงความพยายามช่วยเหลือ
ตนเองในการสํารองน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรไม่รอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว ครัวเรือนร้อยละ 69.7 
ระบุว่าปริมาณน้ําใช้ในการเพาะปลูกมีเพียงพอ แต่เมื่อ
ศึกษาเฉพาะครัวเรือนที่ขาดน้ําปรากฏว่าจะขาดน้ําเกือบ 3 
เดือน  คือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีค่าการระเหยและการคาย
น้ําสูงกว่าปริมาณน้ําฝน ดังนั้นถ้ามีการปลูกพืชในช่วง
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ดังกล่าวจะต้องอาศัยน้ําจากแหล่งอื่นมาช่วย มีครัวเรือน
ร้อยละ 41 ได้ใช้น้ํ าชลประทาน  การเชื่อมต่อระบบ
ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ร ะ ย ะ เว ล าแ ล ะ งบ ป ระม าณ พ อ ส ม ค ว ร  จึ ง ค ว ร
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ํา
ชลประทานเพาะปลูก พืชตามช่วงเวลาที่ เหมาะสม 
ตลอดจนให้เหมาะสมกบัปริมาณน้ําที่มี 
3.2.5 ด้านการปรับปรุงบํารุงดินและการแก้ปัญหาเรื่อง
ดินครัวเรือนร้อยละ93.3 มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ย
คอกมากที่สุด รองลงมาใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยหมัก สําหรับ
ปัญหาเรื่องดินที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือดินขาดธาตุ
อาหาร รองลงมามีปัญหาดินดาน/ดินแข็ง และปัญหาดิน
ทรายจัด ดินเป็นกรดจัด(ดินเปรี้ยว) เป็นต้น แรแก้ปัญหา
พบว่าครัวเรือนร้อยละ 90.5 แก้ไขโดยใส่ขี้วัวมากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาแก้ปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมัก
น้ําชวีภาพ ปูนขาว เป็นต้น บางส่วนแก้ปัญหาด้วยการปลูก
ปอเทืองซึ่งนับ เป็น เรื่องที่ ดี ยิ่ ง ที่ ค รัวเรือนส่ วนใหญ่
แก้ปัญหาเรื่องดินในพื้นที่ทํากินของตนเอง การแก้ไขสภาพ
ดินให้เหมาะกับการทําเกษตรควรทําควบคู่กับการปลูก
หญ้าแฝกดังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยในการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ตลอดจนฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม ซึ่ง
พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.9 ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก 
จึงควรรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของหญ้าแฝก 
ลอดจนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการคัดเลือก
เกษตรกรตัวอย่างที่ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเป็นการ
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นําร่องให้เกษตรกรรายอื่นๆเห็นคุณค่าและหันมาปลูกหญ้า
แฝกเพิ่มขึ้น 
3.2.6 ข้อมูลด้านโครงการฯ เขาชะงุ้มฯ 
          ครัวเรือนร้อยละ 92.4 รู้จักโครงการฯ โดยเรื่องที่
นึกถึงเป็นอันดับแรกคือการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รองลงมา
นึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่าไม้ และ
การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น
ต้น การได้รับข่าวสารพบว่ามาจากผู้นําชุมชนมากเป็น
อัน ดับหนึ่ ง  รองลงมาทราบจาก เพื่ อนบ้ าน  คน ใน
ครอบครัว/ญาติ/พี่น้อง และเจ้าหน้าที่ 
          การได้รับความรู้จากโครงการฯ พบว่าครัวเรือน
ร้อยละ 58 ได้รับความรู้ เรื่องการพัฒนาที่ดิน/การอนุรักษ์
ทรัพยากรดินมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นความรู้ด้าน
การเกษตร การนําความรู้ไปใช้พบว่าได้รับแล้วสามารถ
นําไปใช้ได้ทันทีร้อยละ 67.7 เช่น การทําปุ๋ย/ใช้ปุ๋ย การ
เพาะปลูก ส่วนครัวเรือนร้อยละ 26.2 ไม่ได้ใช้ความรู้เลย
เพราะไม่ได้ทําการเกษตร โดยมีสาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดวัสดุ 
แรงงานน้อย เห็นผลช้า ขาดน้ํา เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 
11.5 ระบุว่าไม่ค่อยได้ใช้ความรู้เพราะไม่มีเวลา เหตุผล
อื่นๆ เป็นเหตุผลรองลงมา เช่น พื้นที่ทํากินน้อย ขาด
เงินทุน เป็นต้น แม้การศึกษาเรื่องการนําความรู้ไปใช้
ครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ทันที แต่ยังมี
ครัวเรือนอีกร้อยละ 37.7 ที่ไม่ได้ใช้ความรู้เลยและไม่ค่อย
ได้ใช้ความรู้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการขยายผลต่อไปควรเลือก
ครัวเรือนที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งสภาพพื้นที่ทํากิน 
ช่วงอายุ ตลอดจนสนใจนําความรู้ไปใช้จริงเพื่อให้การ
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ขยายผลไม่สูญเปล่า 
          การติดตามของเจ้าหน้าที่หลังจากได้นําความรู้ไป
ใช้ พบว่าครัวเรือนร้อยละ 46.9 ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา
ติดตาม โดยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามมากกว่า 2 
ครั้ง/ปี ใช้วิธีพบปะพูดคุยตามบ้านมากเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาใช้การสอบถามจากผู้นําชุมชน จะเห็นได้ว่า
จุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดความรู้คือการนําความรู้ไปใช้
ปฏิบัติจริง ดังนั้นการติดตามผลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง และ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่อาจเลือกใช้
แบบสอบถามเพื่อติดตามความคืบหน้า ตลอดจนปัญหา/
อุปสรรคในการนําความรู้ไปใช้ ซึ่งจะช่วยให้มีเอกสารเก็บ
รวบรวมเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องสําหรับการ
ส่งเสริมความรู้ครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
          การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มีครัวเรือนร้อย
ละ 64.3-ได้รับประโยชน์ และได้รับความรู้ในการประกอบ
อาชีพภาคเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้รับพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตดีขึ้น/
รายได้เพิ่มขึ้น และได้รับเรื่องน้ําเพื่อการเพาะปลูก เป็นต้น 
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ พบว่าครัวเรือนกว่า 2 ใน 3 
คิดเป็นร้อยละ 88.9 รู้สึกพอใจต่อการดําเนินงานของ
โครงการฯ เพราะได้รับความรู้เพิ่มเติม รองลงมาพอใจ
เพราะหมู่บ้านเจริญขึ้น ลดค่าใช้จ่าย มีแหล่งเรียนรู้ใกล้
บ้าน เป็นต้น การศึกษาเรื่องที่โครงการฯ ควรพัฒนา
เร่งด่วน พบว่าต้องการให้พัฒนาแหล่งน้ํามากเป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาต้องการให้พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ดิน ป่าไม้ และอื่นๆ 



หน้า 60 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

          การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาครัวเรือนให้
เป็นครัวเรือนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าร้อยละ 
47.7 ระบุว่ามีความเป็นไปได้ ตอบว่าไม่แน่ใจร้อยละ 30.2 
และร้อยละ 22.1 ตอบว่าไม่มีความเป็นไปได้ โดยเหตุผล
หลักของครัวเรือนที่ตอบว่ามีโอกาสจะพัฒนาเป็นครัวเรือน
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงคือครัวเรือนประหยัด มีการ
ออมเงิน ปลูกผักบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่ตอบว่าไม่แน่ใจ
เพราะไม่รู้จัก/ไม่เข้าใจ ทั้งนี้ครัวเรือนที่ตอบว่าไม่มีความ
เป็นไปได้ให้เหตุผลอื่นๆ เช่น ขาดแคลนน้ําทําการเกษตร 
ไม่มีเวลา เป็นต้น จึงควรเร่งปรับเปลี่ยนมุมมองการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคนทุกเพศ ทุกวัย และทุก
สาขาอาชีพสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางดังกล่าวได้ 
ขอให้มีใจที่พอเพียงเป็นพื้นฐานเนื่องจากผลการศึกษา
ปรากฏว่าประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดําเนินชี วิตตามแนวทางดังกล่าวว่าต้อง
ประกอบอาชีพเกษตรเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1. ควรมรการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยการเชิญชวนเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจของ
โครงการฯ ซึ่งมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
แหล่งเรียนรู้ระดับจังหวัด สาธิตองค์ความรู้ที่หลากหลาย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่ผ่านทาง 
Social Network 
     2. ควรเร่งรัดพัฒนาจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคเพิ่มเติม ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

หมู่บ้านรอบโครงการฯ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บ ริห ารจั ดการน้ํ าอ ย่ าง เหมาะสม  โดย เฉพ าะการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ํา
ชลประทานเพาะปลูกพืชตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และ
ปลูกพืชให้เหมาะกับปริมาณน้ําที่มี เนื่องจากการเชื่อมต่อ
ระบบให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาและงบประมาณพอสมควร 
     3. ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารงานโครงการฯ 
เขาชะงุ้มฯ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เขาชะงุ้มฯ และ
คณะปฏิบัติงานโครงการฯ เขาชะงุ้มฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดย
พิจารณาปรับหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ให้มีความเหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
     4. ควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารระดับพื้นที่ของ
โครงการฯ ให้มีองค์รบริหารเฉพาะกิจอย่างเป็นทางการใน
ลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงบประมาณให้เกิดความคล่องตัวในการ
จัดการงานอย่างเป็นระบบ 
     5. ควรจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านรอบโครงการฯ 
ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อจะได้เห็นปัญหา ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสะดวกต่อการขยายผลไป
ยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมแต่ควรทําแบบค่อย
เป็นค่อยไป การศึกษาครั้งนี้พบว่าหมู่ที่ 11 (บ้านชัดวัว
นอน)เป็นหมู่บ้านที่ควรพัฒนาเร่งด่วนเนื่องจากมีประเด็น
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ที่พัฒนาแล้ว 3 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ควรปรับปรุงคือ การเพิ่ม
สัดส่วนให้ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ความจําเป็น
พื้นฐาน ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม พัฒนาให้ได้
ใช้น้ําจากชลประทาน รณรงค์ให้ปลูกหญ้าแฝกควรให้
ครัวเรือนได้รับความรู้มีส่วนร่วม รวมทั้งได้รับประโยชน์
จากโครงการฯ ให้มากขึ้น ส่วนหมู่ที่ 1 (บ้านบ่อน้ําออก) 
หมู่ที่ 2 (บ้านเขาเสด็จ) หมู่ที่ 7 (บ้านเขาส้ม) หมู่ที่ 8 
(บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 9 (บ้านพุลุ้ง) และหมู่ที่ 10 
(บ้านระฆังทอง) เป็นหมู่บ้านพัฒนาปานกลางมีประเด็น
ที่พัฒนาแล้ว 5-6 เรื่อง ต้องมีการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆไป 
และหมู่ที่ 3 (บ้านเขาแหลม) หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งมะสังข์) หมู่ที่ 
5 (บ้านสระน้อย) หมู่ที่ 6 (บ้านเขาชะงุ้ม) และหมู่ที่ 12 
(บ้านเขาหยอง) เป็นหมู่บ้านที่พัฒนาแล้ว โดยมีประเด็น
ที่พัฒนาแล้ว 8-9 เรื่อง ถือว่ามีศักยภาพในระดับที่จะเป็น
ตัวอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป 
     6. ควรเร่งเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร
ให้เริ่มจากเป็นผู้ริเริ่มแสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ โดยมี
โครงการฯ เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ แนวคิด 
โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามพระราชดําริให้เกษตรกร
ของหมู่บ้านรอบโครงการฯ เกิดความพร้อมต้องการที่จะ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
     7. ควรเร่งปรับเปลี่ยนมุมมองการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 
     8. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาอาชีพซึ่งเป็น
ที่ต้องการของประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เพื่อ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ประชาชนจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเลือกครัวเรือนทีมี
ศักยภาพและความพร้อม เช่น สภาพพื้นที่ทํากิน ช่วงอายุ
ที่เหมาะสม และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อการ
ขยายผลจะได้ไม่สูญเปล่า 
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สรุปรายงานการติดตามประเมินผลบ้านโคกอิฐ - โคกใน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

มิถุนายน
2537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
กปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เพื่ อทราบถึงผลการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคก
ใน หลังจากที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้าน
โคกอิฐ-โคกใน ไปแล้วว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
2. เพื่อทราบถึงผลสําเร็จ
ของโครงการและปัญหา
จากการดําเนินงาน เพื่อจะ
ได้นํามาเป็นแนวทางใน
การป รับป รุ งแก้ ไขให้
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จยิ่ง ๆ  ขึ้น 

 เนื่ อ งจ ากบ้ าน โค ก อิ ฐ มี
ประชากรอาศัยอยู่ชั่วคราว
เพียง 7 ครัวเรือน และบ้าน
โค ก ใน มี ป ระช าก ร ที่ ตั้ ง
บ้ า น เรื อ น อ ยู่ เพี ย ง  1 9 
ครัวเรือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถ
ที่จะพบปะพูดคุยกับราษฎร
ทุกครัวเรือนได้ คณะผู้ศึกษา
จึงเห็นควรให้ประชากรทุก
ครัวเรือนที่สามารถพบได้ใน
วันปฏิบัติงานเป็นประชากร
ตัวอย่าง โดยวิธีสัมภาษณ์
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน 
มีแบบสอบถามเป็นคู่ มือใน
การสัมภาษณ์ ซึ่งในวันที่ 15 
มีนาคม 2537 ได้ประชากร
ตัวอย่างทั้งสิ้น 22  ตัวอย่าง 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ได้ทํา
การบรรณาธิกรณ์  ทําการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเบื้องต้น 
คือหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
และในการศึกษาได้ มีการ
เป รี ย บ เที ยบ ทั้ ง ใน ด้ าน
เศรษฐกิ จและสั งคมของ

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีผลการศึกษาทดลอง
ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดินและ
ระบบชลประทานมูโนะ สามารถส่งน้ําให้กับการเกษตรได้
ในหลายพื้นที่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 
ตรวจเยี่ยมโครงการคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําบ้าน
โคกกูแวตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2533 ได้พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม
ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ในลักษณะผสมผสานสู่บริเวณบ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน การ
ดําเนินงายจึงได้เริ่มต้นดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2534 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้วยการ
ปรับปรุงดิน ในเขตโครงการ ให้ความรู้กับประชาชนใน
เรื่องของการเพะปลูกพืชต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ 
เมื่อดําเนินงานมาถึงปัจจุบัน สํานักงาน กปร. จึงเห็นควร
จะได้มีการประเมินผลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ประชาชนจาก
บ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน ว่าเมื่อได้รับเทคโนโลยีจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง 
 ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจอย่างชัดเจน และประชากรตัวอย่างเกือบทั้งหมด
ตอบว่าฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าแต่ก่อน การที่เป็น
เช่นนี้เพราะ 
 1. ประชากร บ้านโคกอิฐ-โคกใน ล้วนมีที่ดิน
เป็นของตนเอง มี นส.3 เป็นเอกสารสิทธิ แต่มีที่ถือครอง 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรตัวอย่าง ระหว่าง
ก่อนที่จะมีโครงการฯ  หรือ
ก่อนปี 2534 กับปัจจุบันซึ่ง
ได้มีโครงการต่าง ๆ เข้าไป
ดําเนินการแล้วระยะหนึ่ง 

ไม่มากนัก ก่อนที่จะมีโครงการเคยทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่า 
ไม่ทําประโยชน์เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันปัญหาดินเปรี้ยวได้
หายไปได้ใช้ที่เหล่านั้นทําประโยชน์ได้ แต่ปัญหาศัตรูพืชยัง
มีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะใช้ที่ทําประโยชน์ครัวเรือนละไม่เกิน 
10 ไร่ ประชากรกลุ่มนี้มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้
ทําการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ ๆ คือ 
 1.1 ข้าว ก่อนจะมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประชากรบ้านโคกอิฐ-โคกใน สามารถผลิตข้าวได้ครั้งเดียว 
ผลผลิตไร่ละไม่เกิน 20 ถัง ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับบริโภคใน
ครัวเรือน แต่ปัจจุบันประชากรทุกครัวเรือนปลูกข้าว ร้อย
ละ 78.95 ได้ทํานา 2 ครั้ง ประชากรร้อยละ 47.37 
สามารถผลิตข่าวได้ 41-50 ถังต่อไร่ เฉลี่ยแล้วมีผลผลิตไร่
ละ 36.47 ถัง ทําให้ประชากรทุกครัวเรือนมีข้าวพอกิน 
และร้อยละ 42.11 ของครัวเรือนทั้งหมดมีข้าวเหลือจาก
บริโภคได้ขาย มีรายได้ 1,000-6,000 บาทต่อปี 
 1.2 ผักสวนครัว เป็น พืช อีกประเภทหนึ่ ง ที่
ปัจจุบันเกษตรกรปลูกกันมาก ซึ่งประกอบด้วยบวบ 
แตงกวา ผักกาด ฟักทอง ฯลฯ เป็นอาชีพที่เกษตรกร
บริเวณนี้ทําอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันก็ยังทํากันอยู่ในพื้นที่เท่า
เดิม มีพืชที่ปลูกเพิ่มขึ้นบ้างเช่น กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว แต่
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น และได้มีการปลูกผักตามคันนา
ด้วย เพื่อจะได้ใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่า ทําให้มีผัก
จากหมู่บ้านนี้มาก สามารถออกขายตลาดได้ทุกวัน มีรถมา
รับซื้อถึงในหมู่บ้าน ร้อยละ 78.95 มีรายได้จากการขายผัก 
แต่ละปีเป็นเงิน 600-17,200 บาท/ครัวเรือน หนึ่งในสาม
ของกลุ่มนี้ มีรายได้จากการขายผักระหว่าง 12,000-
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,200 บาท/ครัวเรือน แต่เฉลี่ยแล้วผู้ขายผักแต่ละ
ครัวเรือนมีรายได้มีรายได้ปีละ 6,120 บาท การปลูกผักจึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน ทําให้มีครัวเรือนปลูกผัก
เพิ่มขึ้น 
 1.3 มะพร้าวเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปใน
บ้านโคกอิฐ-โคกใน ร้อยละ 30.84 มีรายได้จากการขาย
มะพร้าวแต่ไม่มากนัก คือ เฉลี่ยแล้วแต่ละปี มีรายได้
ครัวเรือนละ 2,260 บาท 

2. ปศุสัตว์บ้านโคกอิฐ-โคกใน มีการเลี้ยงไก่และ
โคเกือบทุกครัวเรือน แต่จํานวนเลี้ยงแต่ละครัวเรือน 
ไม่มากนัก กล่าวคือ ไก่ก็เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นสําคัญ 
โคจะมีเพียงครัวเรือนละ 1-2 ตัว สุกรและกระบือมีเลี้ยง
อยู่บ้างบางครัวเรือน การเลี้ยงนั้นก่อนมีโครงการจะเป็น
การเลี้ยงตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม โคใช้เวลาเลี้ยง 3-4 ปี 
กว่าจะขายได้ตัวละ 4,000-5,000 บาท แต่ปัจจุบันได้มี
การปรับปรุงวิธีการเลี้ยงใช้เวลา ปีครึ่ง-2 ปี ก็สามารถขาย
ได้ตัวละ 10,000 บาท ปีที่ผ่านมามีครัวเรือนที่ได้ขาย 
สัตว์เลี้ยงถึงร้อยละ 57.89 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-
30,000 บาท 
 3. การรับจ้าง เกษตรกรเหล่านี้ทุกครัวเรือนทํานา 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการ
บริโภคจึงขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว การรับจ้างเป็น
อาชีพที่สําคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการรับจ้างทั้งในและนอก
การเกษตร ร้อยละ 42.11 มีรายได้จากกการรับจ้าง ส่วน
ใหญ่มีรายได้ถึงปีละ 20,000 บาท 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ จากการที่ผลิตเพื่อบริโภคใน
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่ดําเนนิการ 

3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ครัวเรือนเป็นสําคัญ ดังนั้น รายได้ในที่นี้คือรวมรายได้ 
ทุกอย่างที่ขายได้เป็นเงินสดเท่านั้น และหักค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนซึ่งมีประมาณครัวเรือนละ 1,000-2,000 บาท 
รวมกับรายได้จากการรับจ้างแล้ว ส่วนใหญ่จะมีรายได้ 
20,000 บาทขึ้นไป แต่เฉลี่ยแล้วครัวเรือนละ 43,173.95 
บาท ต่อปี  เมื่อ เทียบกับปี การเพาะปลูก  2534/35 
เกษตรกรมีรายได้เพียง 29,053 บาท/ปี/ครัวเรือน ซึ่งเป็น
ปีที่เริ่มต้นโครงการ รายได้จึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48.60 ผล
จากการที่ รายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี่ เอง ครัวเรือน
เกษตรกรร้อยละ 20 เคยมีหนี้สิน ปัจจุบันไม่มีครัวเรือนใด
มีหนี้สิน และมีครัวเรือนที่ตอบว่ามีเงินเหลือเก็บถึงร้อยละ 
47.62 ดังนั้นเกษตรกรร้อยละ 90.91 ตอบว่าฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 
 สําหรับฐานะทางสังคมนั้น ยังไม่มีอะไรที่ชี้ให้เห็น
ถึงการเปลี่ ยนแปลง  ทั้ งนี้ อาจ เป็ น เพราะเวลาการ
เปรียบเทียบเวลาเพียง 3 ปี สภาพทางสังคมของบ้านโคก
อิฐ-โคกใน ปัจจุบันจึงเหมือนกับสภาพชนบทไทยทั่วไป 
 การได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เกษตรกรเหล่านี้เกือบทุกคนได้เข้าไปรับการ
อบรมจากศูนย์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ 
ได้มาให้คําแนะนํากับเกษตรกรในหมู่บ้านทําให้เกษตรกร
ในบ้านโคกอิฐ-โคกใน ได้รับความรู้จากศูนย์มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพทั้งด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การเพาะปลูก 
และการเลี้ยงสัตว์ จนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นเกือบทุกครัวเรือน 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (ปี 2542) 
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา  
2. พื้นที่ดําเนนิการ 
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

มีนาคม 
2542  

สํานักงาน 
กปร. 

    1.เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานโครงการฯ และความ
สอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการกับแนวพระราชดําริที่
พระราชทานตั้งแต่ปี 2537 -2541 
   2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
โค ร งก า ร ฯ  ทั้ ง ด้ า น แ ผ น ก า ร
ดําเนินงาน การประสานงาน การ
บริหารงบประมาณ การติดตามผล
การดําเนินงาน 
   3.เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ 
ความคิดเห็น ใน ด้านต่างๆ  และ
ผลกระทบของโครงการฯ ที่มี ต่อ
ประชาชนในเรื่องต่างๆ คือ 
   3.1ด้านการย้ายถิ่นและแรงงาน 
   3.2ด้านการประกอบอาชีพและ
การใช้ประโยชน์ที่ ดิน ข้อมูลด้าน
การทํานา การเพาะปลูกพืชชนิด
ต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ และ
การเพาะลี้ยงสัตว์น้ํา 

  1.กรอบระยะเวลา 
ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 3 7  – 
2541 
  2.พื้นที่ดําเนินการ
ศึ กษา  ครอบคลุม
เฉพาะหมู่บ้านรอบ
บ ริ เวณ  5  ป ระ ตู
ระบายน้ํา คือ ปตร.
สุขุม ปตร.บางไทร 
ปตร.เชียรใหญ่ ปตร.
คลองฆ้อง และปตร. 
บางจาก ครอบคลุม
พื้ น ที่  4  อํ า เภอ  8 
ตําบล 19 หมู่บ้าน 
  3 .ป ร ะ ช า ก ร
กลุ่มเป้าหมาย 
  3 .1  เจ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
โ ค ร ง ก า ร ฯ ใ น
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก 
จํานวน 17 คน 
  3 .2 เ ก ษ ต ร ก ร
เป้ าหมายใน พื้ น ที่
โครงการฯ ในพื้นที่ 

  วิ ธี ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล 
จัดเก็บข้อมูล 2 ส่วน 
คือ ข้อมูลด้านบริหาร
จัดการ และข้อมูลด้าน
ค รั ว เ รื อ น  โ ด ย ใ ช้
แ บ บ ส อบ ถ าม เป็ น
เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
สัมภาษณ์ เจ้ าหน้ า ที่ 
แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร
กลุ่มเป้าหมาย 
   ก า ร กํ า ห น ด
ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง แบ่ง เป็น 2 
ส่วน คือ 

   1.เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
ใช้ วิ ธีสุ่ม ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 
17 คน  ประกอบด้วย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์
จั ง ห วั ด  พั ฒ น า ก า ร
จั งห วัด  สาธารณ สุ ข
จั ง ห วั ด  หั ว ห น้ า
สํานักงานจังหวัด  ปศุ

   1.ความก้าวหน้า ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการกับแนวพระราชดําริ : โครงการที่ได้
ดําเนินการมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดําริที่
พระราชทานให้ไว้ อย่างไรก็ตามการสนองพระราชดําริ
เพื่อให้เกิด”การพัฒนาคน”ที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังไม่มี
โครงการสนับสนนุที่เป็นโครงการใหม่ๆ สิ่งที่ดําเนินการ
ปัจจุบันเป็นโครงการที่ดําเนินการเป็นปกติของหน่วย
ราชการนั้นๆ จึงควรที่จะได้ปรับปรุงให้มีโครงการใน
ลักษณะของการพัฒนาคน เพื่อให้อยู่ได้ด้วยการ”
พึ่งตนเอง” เข้าใจสิทธิและหน้าที่ ไม่ใช่คอยรับการบริการ
ของรัฐอย่างเดียว 
   2.ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ 
     2.1 ด้านการวางแผนการดําเนินงานโครงการฯ : ควร
จะได้มีแม่บทเป็นแนวปฏิบัติ โดยที่ทุกหน่วยงาน ทั้งใน
ระดับบน ระดับล่าง นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนใน
พื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
     ส่วนแผนการปฏิบัติงานประจําปีของโครงการฯ มี
หน่วยงานเกือบครึ่งหนึ่งของหน่วยงานทั้งหมดได้จัดทําไว้ 
แต่อยู่ในลักษณะต่างหน่วยต่างปฏิบัติ โดยในการจัดทํา
แผนนั้น ได้นําแนวพระราชดําริ วัตถุประสงค์โครงการ 
นโยบายประเทศ นโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด พร้อม
ทั้งข้อมูลจาก กกช 2 ค. และจปฐ. ฯลฯ มาเป็นแนวทางใน
การจัดทําแผน  
     ขณะเดียวกันในการจัดทําแผนดําเนินงานนั้น 
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา  
2. พื้นที่ดําเนนิการ 
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

   3.3 ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  รื่อง
รายได้ รายจ่าย หนี้สิน 
   3.4ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวัด
ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.5ด้านสังคม โดยศึกษาถึงการ
ป ระสานสั ม พั น ธ์ระห ว่างบ้ าน 
(ประชาชน) โรงเรียนและวัด รวมถึง
ความคิดเห็นในการยอมรับบุคคล 
   พร้อมทั้ งศึกษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ใน 
5 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษาของบุตร (เฉพาะ
บุตรคนที่ 1 – 3) ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษากับความคิดเห็นในการสืบ
ท อ ด อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนืที่ดิน
ช่วงก่อนปี 2536 – ปี 2536 ถึง
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วง
คะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ กับการ

5 ประตูระบายน้ํ า 
จํ า น ว น  2 1 4 
ค รั ว เ รื อ น จ า ก
ประชากรที่ ได้ เข้ า
ร่วมโครงการ ใน 4 
อําเภอ 11 ตําบล 19 
ห มู่ บ้ า น  จํ า น ว น 
714 ครัวเรือน (ร้อย
ล ะ  2 9 . 9 7 ) 
ประกอบด้วย 
  1) อําเภอปากพนัง 
ตําบลหูล่อง (หมู่ที่ 
1, 2 และ 4) ตําบล
บางศาลา (หมู่ที่ 1, 
2, 3, 4, 7 และ 9) 
และตําบลบ้านใหม่ 
(ห มู่ ที่  3 , 6, 7, 8 
และ 12 ) 
  2 ) อํ า เภ อ เชี ย ร
ให ญ่  ตํ า บ ล ท้ อ ง
ลําเจียก (หมู่ที่ 1, 2) 
แ ล ะ ตํ า บ ล แ ม่
เจ้าอยู่หัว (หมู่ที่ 3) 
  3 ) อํ า เภ อ เฉ ลิ ม
พระเกียรติ  ตําบล

สั ต ว์ จั งห วัด  ป ระม ง
จั งห วัด  ป่ าไม้จั งห วัด 
นาย อํ า เภอปากพนั ง 
ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด 
อุ ตสาหกรรมจั งห วัด 
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด 
ผู้แทน ผอ .กองกิจการ
พลเรือน กองทัพภาคที่ 
4  ผู้ จั ด ก าร โค รงก าร
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปาก
พ นั ง ฯ  แ ล ะ หั วห น้ า
วิศวกรรมโครงการฯ 
  2.เกษตรกรเป้าหมาย
ในพื้นที่โครงการฯ โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ จากครัวเรือนใน
พื้นที่เป้าหมาย 5 ปตร. 
จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  7 1 4 
ค รัว เรือน  เลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 
2 9 .9 7  เ ท่ า กั บ  2 1 4 
ครัวเรือน  

ประชากรตัวอย่างทั้งหมดที่มีการจัดทําแผนตอบว่า มี
ปัญหาต่างๆ อาทิผู้จัดทําแผนจะเป็นนักวิชาการ จึงทําให้
แผนไม่ค่อยตรงกับความต้องการของประชาชน เมื่อระดับ
ปฏิบัติการเสนอแผนฯ ขึ้นไป ระดับกรมมักไม่ค่อยอนุมัติ
ตามเสนอ แต่จะอนุมัติอีกอย่างตามความเห็นของกรม 
และในการช่วยเหลือของรัฐนั้น รัฐควรจะช่วยเรื่องหลักๆ 
ก็น่าจะพอ ควรให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด 
     อนึ่ง ในเรื่องของแผนงานในลักษณะการปฏิบัติงานที่มี
การพัฒนาผสมผสาน มีหลายหน่วยงานต้องเข้าร่วม
ปฏิบัติงานสนับสนุนกัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ทราบ
แผนงานลักษณะนี้ ซึ่งที่ทราบก็เป็นหน่วยงานประสานงาน
ของโครงการ เช่น กองอํานวยการโครงการฯ กองทัพภาค
ที่ 4 และจังหวัด เป็นต้น 
    2.2 ด้านการประสานงาน งบประมาณ การติดตามผล
การดําเนินงานกับประชาชน และความเหมาะสมของแนว
ทางการดําเนินงาน      
    การประสานงานในแนวตั้งจะได้รับความร่วมมือใน
ระดับที่ดีมาก แต่การประสานงานในแนวนอนได้รับความ
ร่วมมือในระดับที่ดีพอสมควร 
    ในด้านงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2540 ส่วนหนึ่งจะใช้งบปกติของหน่วยงาน  
ที่ใช้งบ กปร. มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย หน่วยงานที่เหลืออีก
ประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะป็นหน่วย
งานที่ดําเนินการประสานงานและบางหน่วยงานยังไม่ได้
ดําเนินการ อย่างไรก็ตามในเรื่องงบประมาณนั้นเป้นปัญหา
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา  
2. พื้นที่ดําเนนิการ 
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เคยเข้ารับการอบรม ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มรายได้สุทธิของกลุ่ม
ตัวอย่างกับการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพรอง 
   4.ศึกษาเฉพาะกรณีครัวเรือนที่มี
อาชีพหลักในการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
ด้ า น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาชีพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
   5.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการฯ 
 
 

สวนหลวง (หมู่ที่ 5) 
  4 ) อํ า เภ อ เมื อ ง 
ตําบลบางจาก (หมู่ที่ 
12)   

มากพอสมควร เพราะงบประมาณที่ได้รับแต่ละหน่วยจะไม่
ประสานสอดคล้องกัน ต่างหน่วยต่างก็อนุมัติกันเอง 
ประกอบกับงบประมาณที่อนุมัติให้นั้นมีจํานวนน้อย ไม่
เพียงพอกับแผนการดําเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ  
     ในเรื่องการติดตามผลการดําเนินงาน หน่วยงานต่างๆ 
จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีการประชุม
คณะทํางานประสานการพัฒนาการการเกษตรในพื้นที่ลุ่ม
น้ําฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบ ขณะเดียวกันก็ได้รวบรวม
รายงานให้สํานักงาน กปร.ทราบ พร้อมๆ กันนั้นแต่ละ
หน่วยก็ได้จัดส่งรายงานของตนให้ต้นสังกัดทราบด้วย 
     ในเรื่องการดําเนินงานกับประชาชนและความ
เหมาะสมของแนวทางการดําเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี มี
เพียงส่วนน้อยที่คิดว่าประชาขนยังไม่ค่อยเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
     ส่วนด้านความเหมาะสมของวิธีการดําเนินโครงการฯ 
ที่ผ่านมาและปัจจุบนัในการนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
นั้น ผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้วมีมากกว่าหนึ่งในสาม
เล็กน้อย และเกือบหนึ่งในสามเห็นว่ายังไม่เหมาสม ทั้งนี้
เพราะว่ามีความล่าช้าในด้านการพัฒนาอาชีพ ความไม่
สมดุลของงบประมาณ การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงยังให้
ความสําคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมน้อย ตลอดจนในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ควรจะให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการฯ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
นอกจากนั้นคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานกับประชาชนหรือยังไม่มี



หน้า 71 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
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2. พื้นที่ดําเนนิการ 
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สรุปผลการประเมิน 

โครงการฯ ที่จะลงไปพบกับประชาชนมาก จึงไม่แสดง
ความคิดเห็น 
    2.3 ด้านปัญหาในการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะ 
     พบว่ายังมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยุ่หลายประดาร 
อาทิ ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการฯ 
ที่ตั้งขึ้นมาหลายๆ ชุด มีหน้าที่ใกล้เคียงกัน ไม่ชัดเจน มี
ความซ้ําซ้อน ทําให้ไม่ชัดเจนว่าใครควรทําอะไร ก่อให้เกิด
ความสับสน จากปัญหาดังกล่าวได้เสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นั่นคือ ควรปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 5 ชุด อาจจะ
ปรับลงมาเป็น 3 ระดับ เช่น ระดับกรรมการบริหาร ระดับ
จังหวัด และระดับพื้นที่ด้านต่างๆ เช่นด้านงบประมาณควร
เป็นงบสําหรับงานในโครงการฯ เฉพาะ และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนแม่บทของโครงการ และแผนปฏิบัติงาน
แต่ละปี รวมทั้งเป้นแผนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน  
     ด้านการประชาสัมพันธ์แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เมื่อถามถึงปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าร้อยละ 29.4 เห็นว่ายังมีปัญหาในการ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่ต่างหน่วยต่างปฏิบัติ แม้ว่า
ประชาชนทราบเกี่ยวกับโครงการฯ ก็จริง แต่ไม่ทราบว่า
ปัจจุบันได้มีการดําเนินการในขั้นตอนใด จะมีผลกระทบต่อ
ตนอย่างไร แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้คือ ควรประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะ
ประชาชนควรจะทราบว่าผลกระทบจะเกิดกบัตนอย่างไร
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วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
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สรุปผลการประเมิน 

บ้าง เพื่อจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 
     นอกจากนั้นก็ได้มีการเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เช่น ใน
การดําเนินงานใดๆ ควรรับฟังเสียงข้างมาก โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ ควรดําเนินการในเรื่องการรักษาระบบ
นิเวศที่ประสานสอดคล้องกัน ควรเร่งรัดให้มีการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลุก
จิตสํานึกให้ประชาชนรักป่า และหลายๆ ฝ่ายควรประสาน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เป็นต้น 
   3.ผลกระทบของโครงการฯ ที่มีต่อประชาชนในระดับ
ครัวเรือน 
   4. ความคิดเห็นของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพหลักใน
การเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
   จากการสอบถามความคิดเห็นเฉพาะกรณีของครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก จํานวน 10 
ครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่ทราบว่า ต่อไปจะมีการแบ่งเขต
การทํานาข้าวและนากุ้ง โดยมีบางครัวเรือนซึ่งเลี้ยงกุ้งตอบ
ว่า ต่อไปก็ยังไม่ทราบว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีเนื่องจาก
พื้นที่ได้ขุดเป็นบ่อแล้ว หรืออาจต้องเปลี่ยนมาเป็นการ
เลี้ยงกุ้งน้ําจืดแทน หรืออาจจะปรับเป็นการเลี้ยงปลาน้ําจืด 
อย่างไรก็ตามยังมีครัวเรือนบางส่วนที่คิดว่าแม้จะไม่
สามารถเลี้ยงกุ้งกุลาดําในเขตน้ําจืดได้อีกต่อไป แต่ก็จะไม่
กระทบกับตนเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากตนมีอาชีพอย่างอื่น
อยู่ด้วย อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมแนะนําความรู้ 
และสนับสนุนในการเปลี่ยนอาชีพเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์
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สรุปผลการประเมิน 

น้ําจืดแทน ทั้งนี้เพราะว่าพื้นที่ได้ถูกขุดเป็นบ่ออยู่แล้ว ถ้า
จะเปลี่ยนเป็นการปลุกพืชคงต้องลงทุนสูง แต่ถ้าจะทํา
การเกษตรก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยให้ความรู้ด้าน
การเกษตร และจะต้องปรับพื้นที่ให้กับเกษตรกรด้วย 
   5. ข้อเสนอแนะ 
    5.1 กิจกรรมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ : 
หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ควรทบทวนและจัดให้มีการ
ดําเนินงานตามพระราชดําริให้ครบถ้วน แนวพระราชดําริ
ใดที่ยังไม่มีโครงการ/กิจกรรม ก็ควรดําเนินการ  ส่วน
โครงการ/กิจกรรมใดที่ได้สนองพระราชดําริแล้ว แต่ยังอยู่
ระหว่างดําเนินการ ก็ควรเร่งให้มีการดําเนินงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
    5.2 สร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาแนวความคิดในการ
ดําเนินงาน 
    - ควรสร้างจดุหมายในการดําเนินงานร่วมกัน ทั้งใน
ด้านกรอบแนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนา โดยยึด
แนวพระราชดําริเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
    - แนวทางการพัฒนา ควรเน้นการผสมผสาน ระหว่าง
การพัฒนาคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆ กัน 
    - ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงรุก เน้นการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้มากขึ้น เช่น การสร้างจิตสํานกึให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฯ ในทุกๆ 
ด้านมากขึ้น 
   5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านต่างๆ 
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 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
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สรุปผลการประเมิน 

     - ควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลให้
เป็นระบบ มีเอกภาพและมีความสมบูรณ์เป็นปัจจบุันอยู่
ตลอด โดยเฉพาะข้อมูลแผนรวมของโครงการฯ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง 
     - ควรเน้นประสิทธิภาพในการวางแผนดําเนินงาน
โครงการฯ โดยให้ความสําคัญกับแผนส่วนรวมของทุกๆ 
ฝ่าย ควรมีเนื้อหาของแผนที่เน้นเป้าหมายและแนวทางที่
ชัดเจน 
     - ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านการบริหาร
จัดการ โดยการปรับปรุงองค์กรบริหารงานให้เอื้อติอการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบการประสานงานทั้งแนวดิ่ง
และแนวราบ ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     - ควรปรับปรุงวิธีการ และระบบของงบประมาณของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณแผ่นดิน และในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ควรประสานงานโดยกําหนด
กรอบ ทิศทาง และพิจารณาร่วมกัน 
   5.4 การดําเนินงานด้านประชาชน 
     - การประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผลให้ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว ก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ผลที่จะกระทบต่อประชาชนในการดําเนิน
โครงการฯ เพื่อประชาชนจะได้เตรียมตัววางแผนการ
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3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

ประกอบอาชีพได้ถูกต้องและเตรียมตัวดํารงชีวิตให้
สอดคล้องกับสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
     - ในการส่งเสริมอาชีพ ควรส่งเสริมให้ทําการเกษตร
แบบผสมผสาน หรือลักษณะทฤษฎีใหม่ แต่ทั้งนี้ต้อง
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์สังคม ให้
ความรู้กับเกษตรกร เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิผลในการ
เพาะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อนําไปสู่การเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยเฉพาะประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
     - เรื่องการตลาด เนื่องจากปัจจุบันได้มีการทํา
การเกษตรผสมผสานมากขึ้น ผลผลิตปัจจุบันจะใชบ้ริโภค
ภายในครอบครัวและเหลือขายภายในท้องถิ่น ซึ่งปัญหา
เรื่องการตลาดก็จะมีต่อไป ดังนั้นคณะทํางานควรจะได้
เตรียมการที่จะให้เกษตรกรมีตลาดสําหรับขายผลผลิตทาง
การเกษตรอย่างยุติธรรม อาจจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนําไปสู่การเป็น
ระบบสหกรณ์ต่อไป 
     - เรื่องสิ่งแวดล้อม ควรจะได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการที่
จะให้ประชาชนได้มีความรักและความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในด้านจิตใจเพื่อให้ประชาชนในเขต
โครงการฯ ได้มีจิตสํานึกหวงแหนธรรมชาติ ดังคําว่า “ปลูก
ต้นไม้ในใจ” 
   5.5 การดําเนินงานด้านประชาชน 
     - สถาบันหลักทั้ง 3 สถาบันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน กล่าวคือ ครัวเรือนโรงเรียนและวัดต่างได้รับประโยชน์ 
ให้ความร่วมมือสนับสนุน และต้องการความช่วยเหลือซึ่ง
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา  
2. พื้นที่ดําเนนิการ 
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

กันและกัน ดังนั้นควรจะได้มีการใช้หลักการดําเนินงาน
ตามแนวคิด “บวร” ในการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
หลักของชุมชน คือ บ้าน วัด ราชการและโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามวิถีชีวิตไทย 
     - ในด้านการได้รับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อโครงการ ควรจะได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง
ความคุ้นเคยกับครัวเรือน การให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็น
ประโยชนเ์กี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
อํานวยความสะดวกด้านการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําระยะยาว 
การหาตลาดรองรับสําหรับผลิตผลเป็นต้น 
     - โครงการฯ ควรสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติมผ่านบุคคลที่เป็นที่
ยอมรับของชุมชน อาทิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรดีเด่น
ประจําหมู่บ้าน เจ้าอาวาส/พระ และครูใหญ่ โดย 
        จัดอบรมผู้นําชุมชนในรูปแบบของการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ มีกิจกรรมกระบวนการรวมกลุ่มร่วมกัน โดยใช้
วัด และ/หรือโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
          จัดการอบรมผู้นําชุมชนไปอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ครัวเรือนและเน้นการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
          จัดให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ เยี่ยมเยียนและชี้แจง
ข้อมูลข่าวสารให้แก่โรงเรียนและวัด เพื่อครูใหญ่/ครูจะได้
ชี้แจงให้แก่นักเรียนและถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง และเผื่อ
เจ้าอาวาส/พระจะได้ชี้แจงข้อมูลให้แก่ชาวบ้าน เป้นการ
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ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมายเหตุ 
วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา  
2. พื้นที่ดําเนนิการ 
3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่ม
ตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและวัดที่มีต่อการ
บริหารชุมชนมากยิ่งขึ้น 
     -ควรทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ 
โดยเฉพาะทิศทางของความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
และพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคมในชุมชน ภายหลัง
จากการสร้างประตูระบายน้ําเสร็จแล้ว 
     -ควรสร้างและเน้นทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจบุันให้แก่ชุมชน เช่น การรักแผ่นดิน การ
รณรงค์ให้เกษตรกรรักพื้นที่ ไม่ขายที่ดินกิน การพออยู่พอ
กิน การพึ่งตนเอง เป็นต้น 
     -ควรสร้างจติสํานึกให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ ทุกหน่วยงานให้มีความรับผิดชอบ เสียสละและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศ
โดยรวม 
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สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (ปี 2558) 
ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ
ประเมินผล 

ผลสรุปจากการประเมินผล หมาย
เหตุ วัตถุประสงค/์ 

ประเด็นการประเมิน 
 

ขอบเขตการประเมิน 
(1. กรอบระยะเวลา2.พื้นที่
ดําเนนิการ 

3. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 /เครื่องมือทีใ่ช ้

/การกําหนดประชากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการประเมิน 

พ.ค.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

776,000 เพื่อศึกษาผลกระทบที่
เกิ ด จ า ก ก า ร พั ฒ น า
โครงการพื้นที่ลุ่มน้ําปาก
พนัง(ก่อนและหลังการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
อุทกวิภาชประสิทธิ)โดย
การสังเคราะห์ข้อมูลที่มี
อ ยู่และการสัมภาษณ์
กลุ่มราษฎรในพื้นที่: ใน 
4  มิ ติ  ได้ แ ก่  ด้ านน้ํ า 
การฟื้นฟูนาข้าว การใช้
ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น  และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นการประเมิน 
1 .ผ ล ที่ เกิ ด จ าก ก า ร
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
(ด้านน้ํา)  
2.การฟื้นฟูนาข้าว 
3.การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(เปรียบเทียบก่อนและ
หลังการก่อสร้างประตู
ระบายน้ํา) 
4 .ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (ก า ร
เปลี่ยนแปลงก่อนและ
หลังการก่อสร้างประตู
ระบายน้ํา) 
ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2557 
(180 วัน นับจากวันลง
นามในสัญญา) 
และลงนามขยายสัญญา
เพิ่มเติมถึง มีนาคม 
2558 
 

วิธีการและขอบเขตการดําเนินงาน 
สํานักติดตามประเมินผล (สตผ.) สํานักงาน กปร. ประสาน
การดําเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      โดย
การจัดจ้าง ดําเนินการติดตามประเมินผลดังนี้ 
1.รวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ประกอบด้วย
ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  เ ช่ น  ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาชีพ เศรษฐกิจ
และสังคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแผนงาน 
โครงการต่างๆ จากหน่วยงาน และด้านการบริหาร
จัดการโครงการ 
1.1การรวบรวมเอกสารงานวิจัยและผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและหลังที่จะมีการก่อสร้างประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ เช่น 
 
1.1.1 ศึกษาค้นค ว้า ข้อ มูลจาก เอกสาร  ได้แก่ 
พระราชดําริ รายงานสรุปผลการดําเนินงานและ 
ผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ 
เพื่อจะได้ทราบความเป็นมา ผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการ
ประเมินผลโครงการฯ 
1.1.2  ศึ กษ าค้ น ค ว้าจ าก เอกสารผล งานการ
ประเมินผลโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้แก่ รายงานการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ 

สํานักงาน กปร. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
ศึกษาผลกระทบที ่เก ิดจากการพ ัฒนา
โครงการพื้นที ่ลุ ่มน้ําปากพนัง (ก่อนและ
หลังการก่อสร้างประตูอุทกวิภาชประสิทธิ)  
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ และการ
สัมภาษณ์กลุ่มราษฎรในพื้นที่ ใน  3 มิ ติ 
ได้แก่  ด้ านน้ํ า การฟื้นฟูนาร้าง การใช้
ป ระ โย ชน์ ที่ ดิ น  แล ะผ ลก ระท บ ด้ าน
สิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 
1.ด้านน้ํา 

ก่อนการใช้ งาน  ปตร .ปริมาณ
น้ําท่าของลุ่มน้ําปากพนัง จะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณและการกระจาย
ขอ งน้ํ า ฝ น ป ริม าณ น้ํ า ไ ม่ เพี ย งพ อกั บ
การเกษตรในพื้นที่รวมถึงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค  

หลังการใช้งาน ปตร.มีการแบ่ง
พื้นที่ลุ่มน้ํ าเป็นพื้นที่น้ํ าจืด น้ําเค็มอย่าง
ชัดเจน จากคลองปากพนัง จาก อ.หัวไทร 
ไปท างเหนื อ เป็ นคลองน้ํ าจื ด  และฝั่ ง
ตะวันออกแยกคลองเสือหึงกั้นน้ําเค็มจากนา
กุ้ง ปริมาณน้ําเพียงพอในพื้นที่ชลประทาน
ทั้งลุ่มน้ํา ทําให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมทั้ง

 



หน้า 79 
 

ดําเนินการ
ประเมินผล
แล้วเสร็จเมื่อ

(ว.ด.ป) 

ประเมินโดย 
(หน่วยงาน/
สถาบันการ 
ศึกษา...) 
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โดย กองประเมินผลและข้อมูล สํานักงาน กปร. 
มีนาคม  2542  และโครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ เบื้องต้นและการกําหนดเขต
พื้นที่อ่อนไหวสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่ม
น้ําปากพนังฯ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2551 เป็นต้น 
1.1.3 รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
หัวหน้าโครงการงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาที่เคย
ทําการประเมินผลโครงการฯ   
1.2 การรวบรวมฐานข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบระบบ
ส า ร ส น เท ศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร (management 
information system) และ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(geographicinformation system) จาก
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
2.การจัดทําแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม
(focus group) ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
โดยรอบตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงสอบถาม
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมประเด็น ใน 4 
มิติ ได้แก่ ด้านน้ํา การฟื้นฟูนาข้าว การใช้ประโยชน์
ที่ ดิน  และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมพร้อมกับ
ดําเนินการบันทึกเทปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด 
3.การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นาด้วย

น้ําใช้ในงานอื่นๆ  
2.ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและฟื้นฟูนา
ร้าง 

ก่ อ น ก าร ใช้ ง าน  ป ต ร . พื้ น ที่
ม าก ก ว่ า  70%เป็ น พื้ น ที่ เก ษ ต รก รรม
โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ํา   มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และไม้ผล พื้นที่
ชุ ม ชน มี สภ าพ เป็ น ห มู่ บ้ าน  เขต เมื อ ง 
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพื้นที่อื่น ๆพื้นที่
ด้านตะวันออกและที่ลุ่มมีสภาพเป็นป่าจาก 
ป่าชายเลน บ่อเลี้ยงกุ้ง สวน และไร่นา เป็น
ต้น(เช่น ปีพ.ศ. 2535พื้นที่ป่า 24.99%)เกิด
ความขัดแย้งในพื้นที่นาข้าวและนากุ้ง 

หลังการใช้งาน ปตร.พื้นทีปลูก
ยางพาราและปาล์มมีแนวโน้มปาล์มเพิ่มมาก
ขึ้น เริ่มมีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําเพื่อปลูก
ยางและปาล์มน้ํามัน  
มีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น (6.57%ใน
ปี  พ .ศ . 2555) เนื่ อ งจ าก มี ก าร พัฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานอํานวยความสะดวกให้
ประชาชนพื้นที่รกร้าง ลดลง โดยแปรสภาพ
เป็น พื้น ที่การเกษตรพื้น ที่นากุ้ ง ร้างถูก
เปลี่ยนเป็นป่าจากและปาล์มน้ํามัน 
3.ด้านสิ่งแวดล้อม 

ก่อนการใช้งาน ปตร.ทรัพยากร
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ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบด้วย 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT ด้วย
วิธี Supervised classification ในแต่ละช่วงปีเพื่อ
วิเคราะห์หาพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่การทํา
นา 
3.2 ตรวจสอบความถูก ต้องของการวิ เคราะห์
ข้อมูลภาพดาวเทียม (Ground truth) โดยทําการ
สุ่มจุดที่จะทําการตรวจสอบในพื้นที่ โดยผลความ
ถูกต้องจะต้องไม่น้อยกว่า 90% 
3.3 วิเคราะห์หาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท โดยเฉพาะพื้นที่การทํานาข้าว 
3.4 วิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ พื้น ที่ ทํา
การเกษตรระหว่างช่วงปีแต่ละช่วง 
3.5 รายงานผลการวิเคราะห์ 
4.การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวบรวมเอกสาร
(ข้อที่ 1)และการจัดทําแบบสอบถามการสัมภาษณ์
กลุ่ม(ข้อที่ 2)และการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และพื้นที่นาด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม(ข้อที่ 3) 
เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง(ก่อนและหลังการก่อสร้างประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ)ให้ครอบคลุมประเด็น 
ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านน้ํา การฟื้นฟูนาข้าว การใช้
ประโยชน์ที่ดินและ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น
น้ําเสียจากพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งชุมชนการ

ดินพื้นที่การชะล้างพังทลาย 1,861,650ไร่ 
(ปี พ.ศ. 2537)  
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) ลดลง
บ้าง เนื่ องมาจาก การบุกรุกใช้ พื้น ที่ ทํา
การเกษตร และภัยธรรมชาติ  
ทรัพยากรป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนลดลง 
และเสื่อมโทรมอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดย
ธรรมชาติ และการบุกรุกพื้นที่การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําปี พ.ศ. 2500-2530 ราคาข้าวตกต่ํา
ในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นทําให้ประชาชนหันมา
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในลําคลอง
มากขึ้น ปีพ.ศ. 2530-2536 นากุ้งขยายตัว
เข้ามาในลุ่มน้ําปากพนัง เนื่องจากรายได้ 
ผลผลิตจากการทํานากุ้งรวดเร็วมากกว่าการ
ทํานาข้าว  

หลังการใช้งาน ปตร. 
ทรัพยากรดินพื้นที่การชะล้างพังทลาย 
1,457,871 ไร่ (ปี พ.ศ. 2542)พื้นที่การชะ
ล้างพังทลาย 1,856,650 ไร่ (ปี พ.ศ. 2546) 
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องมาจากการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
ยางพารา และสวนผลไม้ ทรัพยากรป่าชาย
เลน พื้นที่ป่าชายเลนลดลงและเสื่อมโทรม 
จากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ํา 
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เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํา ปัญหาน้ําเปรี้ยวในลุ่ม
น้ําปากพนัง การแพร่ระบาดของวัชพืชน้ํา การชะ
ล้างพังทลายของดิน และการทับถมของตะกอน การ
กัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่า
ต้นน้ํา)ทั้งนี้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของการบรรยาย การนําเสนอค่าเฉลี่ย และ
ร้อยละการอภิปรายผลเปรียบเทียบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังที่จะมีการสร้างประตู
ระบายน้ํา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 5.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่อ
รายงานผลการศึกษาและการรับฟังข้อเสนอแนะโดย
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ 
 6.จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อการ
เผยแพร่ทางวิชาการ ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) 
 
 

อัตราการไหลของน้ําและการทับถมของ
ตะกอนทรายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําปี พ.ศ. 
2537-2544 เป็นช่วงที่มีการทํานากุ้งกุลาดํา 
มีการขยายตัวของบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นจํานวน
มาก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อเลี้ยงกุ้ง มี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังมีผล
ต่อเนื่องในกรณีที่มีการปิดประตูระบายน้ํา
เกิดภาวะน้ํานิ่ง น้ําเน่าในคลองสายต่างๆ ผู้
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องซื้อ
พื้นที่น้ําเค็มสําหรับเลี้ยงกุ้ง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน้ําสัตว์น้ําลดลง
อาชีพประมงก็ลดลงตาม ส่งผลทําให้อาชีพ
ทํานากุ้งไม่ได้ผลด้วย เนื่องจากปัจจัยการ
เน่าเสียของน้ํา การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
ราคากุ้งตกต่ํา และการเกิดโรคระบาดมาก
ขึ้น 
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