
รายงานสรุปผูบริหาร 
ประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
 
ความเปนมาและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ ใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ จํานวน 6 ศูนย เพื่อเปน
ตัวแทนของแตละภูมิสังคม ใหเปนสถานที่ ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทาง
และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมแตละทองถ่ินและเปนที่ที่นักวิชาการ 
ผูปฏิบัติงาน ประชาชนใชแลกเปลี่ยน ส่ือสาร และถายทอดความรู เปนแบบจําลองของพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ และมีการบริหารที่เปนระบบ เปนขั้นเปน
ตอน มีการประสานงานและประสานการดําเนินงานที่มีเอกภาพ เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ลักษณะของ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” รวมทั้งนําผลสําเร็จของโครงการฯ ขยายผลไปสู
ประชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครนั้นเปนศูนย ฯ หนึ่งในจํานวน  6  ศูนย ฯ  การจัดตั้งศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นเริ่มกอตั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2525 ใหพิจารณาดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย ฯ ขึ้นที่บริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติขุนแมกวง  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โดยมี
พระราชประสงคที่จะใหเปนศูนยกลางในการศึกษา   ทดลอง  วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาตาง ๆ 
ในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา ที่เหมาะสม  และเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร ซ่ึงศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                
จะทําการศึกษาการพัฒนาปาไมพื้นที่ตนน้ําลําธารใหไดผลอยางสสมบูรณเปนหลัก  ตนทางเปน
การศึกษาดานปาไมและปลายทางเปนการศึกษาการประมงตามอางเก็บน้ําตาง ๆ ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการศึกษาดานการเกษตรกรรม ดานปศุสัตวและโคนม 
และดานเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนศูนยที่สมบูรณแบบใหเกิดประโยชนตอราษฎร ที่จะเขามา
ศึกษากิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยฯ แลวนําไปใชปฏิบัติอยางไดผลตอไป 
 จากการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่ผานมา ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ ได
ดําเนินงานประสบความสําเร็จและสามารถขยายผลไปสูราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนย ฯและ
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พื้นที่ใกลเคียงตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสงผลใหราษฎรมีความพออยูพอกิน และมีความ
ยั่งยืนตอชีวิตตนเองและครอบครัว  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ และ
ศูนยศึกษาการพัฒนา ฯ อีก 5  ศูนย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  จึงให
มีการดําเนินการติดตามประเมินผล เพื่อศึกษาการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ วาเปนไปตาม
แนวพระราชดําริหรือไม มีปญหา อุปสรรคและขัดของประการใด ตลอดจนศึกษาถึงผลประโยชน 
(Outcome) และผลการเปลี่ยนแปลง (Impact) ที่มีตอประชากรกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อนําผลการ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานขยายผลในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานขยาย
ผลกับแนวพระราชดําริ  ถึงประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ
ขยายผลศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ   2) เพื่อศึกษาประเด็นปญหาตลอดจนขอจํากัดใน
การดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ   3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ   4) เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของการประเมินผล (ตามตารางขางลาง) 
 
เปาหมายของผลผลิต ตัวช้ีวัด 

1. โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความสอดคลอง
กับแนวพระราชดําริ 

- รอยละของแผนงาน /โครงการของศูนยศึกษา
การพัฒนาห ว ยฮ อ งไคร อัน เนื่ อ งม าจ าก
พระราชดํ า ริ  ที่มีความสอดคลองกับแนว
พระราชดําริ 

2. ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตาม
แผนงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
ฯ (ประเมินจากจํานวนโครงการทั้งหมดใน
รอบปงบประมาณ 2550) 

- รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการตามแผนงานของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครฯ (ประเมินจากจํานวนโครงการ
ทั้งหมดในรอบปงบประมาณ 2550) 

3. เกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนย
ศึกษา การพัฒนาหวยฮองไครฯมีการนําแนว

- รอยละของเกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบาน
รอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ที่ได
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พระราชดําริ ที่ไดรับการถายทอดจากการ
ฝกอบรมของศูนยฯ ไปปฏิบัติ      

นําความรูจากการฝกอบรมจากศูนยฯ ไปปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดําริ 
 
 

4.  เกษตรกร/ราษฎร ในพื้นที่หมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีความพึง
พอใจตอการดําเนินงานขยายผลของศูนยฯ 

-รอยละของเกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบาน
รอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ที่มี
ความ      พึงพอใจตอการดําเนินงานขยายผลของ
ศูนย ฯ  

5. จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไครฯ  ปญหา  ขอจํากัด   ขอเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงาน
ขยายผลของศูนยฯ 

- มีรายงานการประเมินผลการดําเนินงานขยาย
ผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
ปญหา  ขอจํากัดในการดําเนินงานขยายผล  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ
บริหารจัดการงานขยายผลของศูนย ฯ  จํานวน 
1 ฉบับ 

 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

การประเมินผลครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหา  คือ  การขยายผลสําเร็จของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครสูประชาชน และการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนย ฯ   ศึกษาในพื้นที่  18  
หมูบาน  ใน  5  ตําบล  ไดแก  ตําบลแมโปง   ตําบลแมฮอยเงิน   ตําบลเชิงดอย  ตําบลปาปอง    
อําเภอดอยสะเก็ด  และตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
 ประชากรที่ทําการศึกษาคือเกษตรกรที่ไดรับการขยายผลในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,499 ราย จากจํานวน 18  
หมูบานรอบศูนยฯ  สุมกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ตัวอยาง  เก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ในพื้นที่เปาหมายรอบศูนย ฯ เพื่อไดขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมและการไดรับประโยชนจากงาน
ขยายผลของศูนย ฯ  และการประชุมกลุมรวมกับผูบริหาร  รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของศูนย ฯ  
เพื่อไดขอมูลดานการดําเนินงานขยายผล  ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานขยายผลของ
ศูนย ฯ 
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 เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลมีทั้งหมด  2  ชุด คือ 
 - ชุดที่  1  เปนแบบสัมภาษณขอมูลภาพรวมของกลุมประชากรตัวอยาง 
 - ชุดที่  2  แบบสัมภาษณเชิงลึก  มีทั้งหมด  8  ชุดยอย  ไดแก   

1) ดานการพัฒนาปาไม   
2) ดานการพัฒนาแหลงน้ํา   
3) ดานการพัฒนาที่ดิน   
4) ดานการทดสอบการปลูกพืช   
5) ดานการพัฒนาปศุสัตวและประมง   
6) ดานการแปรรูปถนอมอาหาร   
7) ดานสหกรณ  
8) ดานสงเสริมอุตสาหกรรม  

 ชุดที่ 2 ใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ไดรับการขยายผลจากศูนย ฯ  เกี่ยวกับขอมูล
เฉพาะในแตละหลักสูตรตาง ๆ ดังกลาวขางตน   
 
ผลการประเมินผล 
 

การสรุปการประเมินผล จะทําการสรุปใน 2 ประเด็น คือ  สรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การประเมินผล  และสรุปตามเปาหมายและตัวช้ีวดัที่กําหนดไว 

 
     1.  สรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคของการประเมินผล  คือ 
       1)  เพื่อศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานขยายผลกับแนวพระราชดําริ 
ประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการขยายผลของศูนยศึกษาฯ 

 จากการประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผลศูนยศึกษาฯ   พบวา งานขยาย
ผลไดยึดตามแนวพระราชดําริ กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง  
“ศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้น  เพื่อใหเปนสถานที่แหลงรวบรวมสรรพ
วิชาการ การศึกษา คนควา  ทดลอง  และสาธิตทางดานเกษตรกรรม  เปนระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว (one stop services for the farmers)  เปนเสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต”  
โดยมีกิจกรรมการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง  และขยายผลที่เปนความสําเร็จสูเกษตรกรและชุมชน
ในภูมิภาคนั้นไดตลอดเวลา  และยิ่งไปกวานั้น ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดังกลาว  ยังเปน “ตนแบบ” ของการบริหารจัดการที่เปนการ “รวมศูนยฯ” โดยนําสวนราชการที่
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เกี่ยวของหลากหลายหนวยงานมารวมไว ณ ที่แหงเดียวและรวมกันดําเนินงานเพื่อเปนจุดบริการ
เบ็ดเสร็จใหแกประชาชน  เกษตรกร  และชุมชน  ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่และภูมิภาคนั้น ๆ มี
โอกาสไดเรียนรูเทคนิค  วิธีการแกปญหาจากของจริง ณ  สถานที่จริง  ซ่ึงไดจําลองสภาพโดยรวม
ทางกายภาพของภูมิภาคนั้นที่นํามายอสวนไว   

 โครงการงานขยายผลศูนยศึกษาฯ ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆของสวนราชการที่
เกี่ยวของ  ประกอบดวย กรมชลประทาน กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน      กรมวิชาการเกษตร กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   หนวยงานเหลานี้ไดนําผลจาก
การศึกษา ทดลองขยายผลไปสูประชาชน  ในบริบทนี้กลาวไดวา รอยละรอยของแผนงานมีความ
สอดคลองกับแนวพระราชดําริฯ 

        ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนงานของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร 
(ประเมินจากจํานวนโครงการทั้งหมดในรอบปงบประมาณ 2550 เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของเกษตรที่มีตอการดําเนินงานดานตางๆของศูนยฯ) ไดแก ดานการฝกอบรม  ดานการสาธิตและดู
งานในศูนย และดานการสงเสริมสนับสนุนปจจัยการผลิตในชุมชน เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  และความพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับพอใจมาก เชนกัน 

 ดานการนําแนวพระราชดําริฯ ที่ไดรับการถายทอดจากการฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ 
หวยฮองไคร ไปปฏิบัติใน 18 หมูบานของโครงการนั้น พบวา เกษตรกรหมูบานหวยบอนมีการนํา
ความรูไปปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  สวนหมูบานอื่น ๆ ที่เหลือ มีการนําความรูไปปฏิบัติในระดับ
มาก   ภาพรวมของการนําความรูไปปฏิบัติของทุกหมูบานอยูในระดับมาก   

 นอกจากนี้ ยังพบวา ภายใตการดําเนินงานโครงการขยายผลศูนยศึกษาฯ   เกษตรกร
สวนใหญในทุกหมูบานมีการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีถึงรอยละ  98.50  มีเพียง
เกษตรกรสวนนอยในหมูบานปาไผ  และบานปาไมแดง(แมโปง)  เทานั้นที่ไมไดปฏิบัติ  โดยคิด
เปนรอยละ  1.50  สําหรับความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรไดรับทั้งจากการ
ถายทอดความรูจากศูนยฯ และจากประสบการณอ่ืน ๆ ที่ไดประสบมา  ทําใหเกษตรกรสวนใหญมี
ความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง พอสมควรและแตกตางไปในแตละบุคคล จากการทดสอบความรู
เ ร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาคําถามที่เกี่ยวของกับความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรกรสวนใหญตอบคําถามไดถูกตอง โดยสรุปแลวความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ
เกษตรกร ที่ผานการทดสอบความรูไดคะแนน 100 %  มีรอยละ 15.50    ไดคะแนน 86 % มีรอยละ  
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62.00   ไดคะแนน 71 มีรอยละ  19.00   ไดคะแนน 57 % มีรอยละ  3.00  และไดคะแนน 43 %  มี
รอยละ  0.50  

  2)  ประเด็นปญหาตลอดจนขอจํากัดในการดําเนินงาน   ขยายผลของศูนยศึกษาฯ 

      การประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผลศูนยศึกษาฯ ในประเด็นปญหา
ตลอดจนขอจํากัดในการดําเนินงาน   ขยายผลของศูนยศึกษาฯ อาจจําแนกไดเปน สองสวน คือ 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและมุมมองขอจํากัดในทัศนะของเกษตรกร   
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการขยายผลศูนยศึกษาฯ มีทั้ง เจาหนาที่ของศูนยฯ และ
เจาหนาที่ ที่มาจากหนวยงานอื่นๆ  เจาหนาที่เหลานี้มีภาระงานหลายดาน ทั้งดานงานของหนวยงาน
ตนสังกัด  และงานของศูนย ยิ่งไปกวานี้ งบประมาณสนับสนุนภารกิจของศูนยฯ จากแตละ
หนวยงาน แตกตางกันไป บทบาทของผูบังคับบัญชาจากตนสังกัดจึงมีความสําคัญตองานสนับสนุน
ศูนยฯ บางครั้งพบวา งบประมาณในการดําเนินงานในแตละปของหนวยงานมีจํากัด คือ ในแตละ
ชุมชนจะเสนอโครงการมาให ในโครงการที่ตองใชพื้นที่ แตละชุมชนจะมีพื้นที่ดังกลาวไมเทากัน
แตงบประมาณสนับสนุนจะเฉลี่ยใหแตละชุมชนเทากัน เชน การปลูกเสริมปาจึงไมสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีทั้งหมดได และบางปก็อาจจะไมไดรับงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ การ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบบางครั้งทําใหการทํางานลาชาสงผลใหการขยาย
ผลไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (การสรางฝายตนน้ําลําธารของชุมชนนั้น  ทางปาไมเปนฝายอบรม
และทางชลประทานเปนผูอนุมัติและดําเนินการสรางฝาย การอนุมัติใหสรางฝายบางครั้งไมเปนไป
ตามกติกาที่ทางปาไมกําหนด เชน การสรางฝาย ชุมชนตองสงชาวบานมาอบรมใหสัมพันธกับ
จํานวนฝาย ถาไดรับการสนับสนุนใหสรางฝายมาก ตองสงคนเขาอบรมมากดวยเพื่อความสําเร็จ
ของโครงการในอนาคต แตความเปนจริงตัวแทนที่มาเขารวมอบรมอาจมีจํานวนที่นอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนฝายที่ไดรับอนุมัติ  โดยที่ชลประทานอาจไมทราบวาจํานวนฝายที่อนุมัติไปนั้นสอดคลองกับ
จํานวนผูเขาอบรมตามเงื่อนไขของฝายปาไมหรือไม ) หนวยงานที่รับผิดชอบดานวิชาการมีหลาย
หนวยงาน ขาดการการประสานงานระหวางหนวยงานดังกลาวกับฝายปฏิบัติการขยายผลของศูนยฯ 
ทําใหเกิดปญหาในการเชื่อมโยงขอมูล เชนเมื่อทางฝายปฏิบัติการในพื้นที่สงตัวอยางดินวิเคราะห 
ติดตามผลไดยากเกิดความลาชา ในการนําผลการวิเคราะหมาใชในการแกไขปญหาของเกษตรกรให
ทันฤดูเพาะปลูก  ในทัศนะของเจาหนาที่ มีความเห็นวา ในการฝกอบรม ตัวแทนชุมชนที่เขารวม
อบรมมักจะเปนเกษตรกรกลุมเดิม ความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ จึงอยูในวงจํากัด ชาวบานที่ไม
เขาใจมักจะไมใหความรวมมือในการพัฒนา ตลอดจนเขารวมในกิจกรรม   
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 มุมมองขอจํากัดในทัศนะของเกษตรกร ประเด็นปญหาตลอดจนขอจํากัดในการ
ดําเนินงาน   ขยายผลของศูนยศึกษาฯ ซ่ึงหลายเรื่อง มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากดานตนสังกัดของ
เจาหนาที่  การติดตามผลของเจาหนาที่จากทางศูนยฯ สวนใหญเปนลักษณะแบบไมตอเนื่อง เมื่อ
เกิดปญหาขึ้นเกษตรกรสวนใหญ จะทําการแกปญหาดวยตนเอง  ในบางกรณี(สวนนอย) ปจจัยการ
ผลิตที่เกษตรกรไดรับสนับสนุน ขาดทั้งคุณภาพและปริมาณ  การมอบปจจัยการผลิตชากวากําหนด 
ดานการฝกอบรม บางครั้งเกษตรกรไมเขาใจเนื้อหาของการฝกอบรมเทาที่ควร เนื่องจากการ
บรรยายของวิทยากรบางทานเปนวิชาการมากเกินไป เกษตรกรไมเขาใจ จึงทําใหแกปญหาไมได ใน
บางครั้ง พันธุพืชหรือพันธุสัตว ที่รับการสนับสนุน ใหผลผลิตไมตรงหรือสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ทําใหกิจกรรมดําเนินไปไดเพียงรุนเดียวก็ตองหยุด  สัตวเล้ียงบางชนิด ภาวะ
ตลาดของผลผลิตมี (ราคาสุกรขุน) มีความผันผวนมาก   เกษตรกรมีความเสี่ยงสูง จึงเปลี่ยนไปทํา
กิจกรรมเสริมประเภทอื่น  

 เกษตรกร สวนหนึ่ง ใหความเห็นวา งานขยายผลของศูนยฯ มุงเนนไปที่จํานวน
เกษตรกรรายใหมมากเกินไป ทําใหไมมีเวลามากนักที่จะติดตามงานของเกษตรกรรายเดิม ทําใหไม
ทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

 ดานการแปรรูปอาหาร/สมุนไพร  สหกรณ และการสงเสริมอุตสาหกรรม ปญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินงาน ที่สําคัญคือ ผลิตภัณฑของกลุมยังไมไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อ ย.)  และโรงงานผลิตไมไดมาตรฐาน ทําใหตลาดรองรับ มีจํากัด 

      3)   แนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ 
                           จากการสุมสอบถาม เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ และผูบริหาร สรุปความเห็นในการจัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ ไดดังนี้ 
                      -      ควรทําการสํารวจความตองการของชาวบาน เพื่อกําหนดหลักสูตรที่
เหมาะสมและตรงกับความตองการของชาวบาน รวมทั้งภาวะของตลาด (ในชุมชน) มากที่สุด 
                          -     ไมควรเนนการเพิ่มจํานวนคนที่เขารับการอบรม   ควรเนนเฉพาะรายที่สนใจ
จริงๆ  ซ่ึงสามารถนําความรูไปพัฒนาเปนอาชีพของครอบครัว สวนรายที่ไมคอยสนใจควรเนนเพื่อ
การใชประโยชนในครัวเรือน 

                     -     ควรมีการประเมินความรูความเขาใจของเกษตรกรทั้งในชวงกอน และหลัง 
การอบรม รวมทั้งภายหลังจากที่ไดนําความรูจากการอบรมไปปฏิบัติจริง ซ่ึงจะชวยใหมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร/หัวขอการอบรมใหตรงกับความตองการของเกษตรกรไดมากขึ้น 

-   ใหมีการกําหนดแผนงานการอบรมและการขยายผลที่สอดคลองกัน รวมทั้ง
เหมาะสมกับชวงฤดูการผลิตของกิจกรรมแตละประเภท 
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  ขอคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานขยายผล สรุปไดดังนี ้
                           -    ควรปรับปรุงการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองทํางานเชื่อมโยงกันใหมีประสิทธิภาพมากกวาขึ้นกวาเดิม 

            -    ควรพิจารณาทบทวนการบูรณาการของหลาย ๆ  หนวยงานเขาดวยกัน 
            -     ควรขยายเขตหมูบานที่รับผิดชอบใหเพิ่มมากขึ้น 
            -    ควรทําการวิจัยถึงความตองการของชาวบาน   เพื่อกําหนดหลักสูตรที่ 

เหมาะสมและตรงกับความตองการของชาวบานมากที่สุด 
      4)   การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             การประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผลศูนยศึกษาฯ ไดศึกษาประเด็นการ
พึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวย โดยใชแบบสอบถาม ในดานตางๆ คือ  

1. ความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ระดับการเกิดประโยชนตอครอบครัว และชุมชนในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ  

พอเพียงตามรายหมูบานที่เขารวมในโครงการฯ 
 เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งจากการถายทอดความรู

จากศูนยฯ และจากประสบการณอ่ืน ๆ ที่ไดประสบมา  ทําใหเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีความรู
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงพอสมควรและแตกตางไปในแตละบุคคล จากการทดสอบความรูเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาคําถามที่เกี่ยวของกับความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
สวนใหญตอบคําถามไดถูกตองเปนสวนใหญ   และเกษตรกรสวนใหญนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอครอบครัวและชุมชน  ในระดับมาก   

    เกษตรกรแตละหมูบานไดใหความเห็นในเรื่องการเกิดประโยชนตอครอบครัวและ
ชุมชนจากการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   สวนใหญเกษตรกรเกือบทุกหมูบานใหความเห็น
วาเกิดประโยชนในระดับมาก   มีสวนนอย (บานตลาดขี้เหล็กและบานแมฮองไคร) ใหความเห็นวา
เกิดประโยชนในระดับปานกลาง   นอกจากนี้สวนใหญเห็นดวยมาก   วาการดําเนินงานของศูนย ฯ  
ไดแก การสงเสริมของศูนยในประเด็นที่เกี่ยวกับ  การใชเทคโนโลยีในการผลิต  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรวมกลุมเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
รวมกัน  คุณภาพชีวิต  ความสุขดานจิตใจของเกษตรกรและครอบครัวนั้น  มีความสอดคลองกับ
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดําริ      
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2.  สรุปตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  
                 

1) เปาหมายของผลผลิตขอท่ี 1 
โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หวยฮองไครมีความ

สอดคลองกับแนวพระราชดําริฯ 
ตัวชี้วัด   
รอยละของแผนงาน /โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หวย

ฮองไครที่มีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริฯ 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
แผนงาน /โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หวยฮองไครมี

จํานวนโครงการทั้งหมดที่ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2550  โดยใชงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น  
83,205,911 บาท รวมทั้งหมดจํานวน 10 แผนงาน  ดังนี้คือ 

 
1. แผนงานศึกษาและพัฒนาแหลงน้ํา     14,659,700   บาท 
2. แผนงานศึกษาและพัฒนาปาไม                8,752,324 บาท 
3. แผนงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน       2,276,700 บาท 
4. แผนงานศึกษาและทดสอบการปลูกพืช      1,216,300 บาท 
5. แผนงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต     2,200,000 บาท 
6. แผนงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว-โคนม      3,165,400 บาท 
7. แผนงานศึกษาและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ     2,669,600 บาท 
8. แผนงานศึกษาและพัฒนาการประมง      1,873,920 บาท 
9. แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร       732,100 บาท 
10. แผนงานบริหารจัดการโครงการ                 45,659,867 บาท 

ในดานการประเมินระดับความสอดคลองของแผนงาน/โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครฯ กับแนวพระราชดํารินี้   พิจารณาจากแผนงาน/ โครงการที่สอดคลองกับแนว
พระราชดําริโดยแบงระดับเปน 3 ระดับคือ  “สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ มาก ”  
“สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ ปานกลาง”   และ  “สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ 
นอย ”  ตามลําดับ    ซ่ึงคณะผูประเมินไดใชแบบสอบถาม และใชแบบรายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนยฯ ในรอบปงบประมาณ 2550 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการ และ
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ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ กับแนวพระราชดําริ
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยฯ   

ผลการศึกษาพบวาโครงการทั้งหมดที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ 2550  ภายใตแผนงานหลักทั้งหมด 10 แผนงาน   58 โครงการหลักๆ  (โดยไมรวมถึง
โครงการในแผนงาน/โครงการที่อยูในแผนงานบริหารจัดการโครงการ เชนงานอํานวยการบริหาร  
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปนตน)    ซ่ึงประกอบไปดวย 107 งาน / กิจกรรม  โดยใชงบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น  83,205,911 บาท มีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริฯ ในระดับ “มาก”  จํานวน  87 
โครงการ หรือคิดเปน รอยละ 81.30  โดยสามารถแบงตามรอยละของแผนงาน /โครงการของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หวยฮองไครที่มีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริฯ 
ได ดังนี้  

“สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ มาก ”    จํานวน  87 โครงการ คิดเปน รอยละ 81.30 
“สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ ปานกลาง”   จํานวน 16 โครงการ คิดเปน รอยละ 

15.20 
“สอดคลองกับแนวพระราชดําริในระดับ นอย ”   จํานวน   2  โครงการ   คิดเปน รอยละ 1.90 

สรุปไดวาแผนงาน  /โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริสวนใหญ มีความสอดคลองตามแนวพระราชดําริ ในมิติของการพัฒนาลุมน้ําขนาดเล็ก 
การบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ําใหเพียงพอ   สําหรับสนับสนุนงานศึกษาการพัฒนาดานตาง ๆๆ
รวมทั้งจัดหาใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ การอุปโภค – บริโภค ของราษฎรหมูบาน
รอบศูนย ฯ  นอกจากนี้โครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ (โครงการสาขา)  มีความสอดคลองกับแนว
พระราชดําริในการพัฒนาปา 3 อยาง 3 วิธี  รวมถึงแผนงาน/โครงการของศูนย ฯ ยังมีความสอดคลอง
กับแนวพระราชดําริ เกี่ยวกับการสงเสริมในการสรางการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหคนสามารถอยู
กับสิ่งแวดลอมไดโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุมน้ําแบบบ
ยั่งยืนตอไป  ทั้งนี้แผนงาน /โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนา หวยฮองไคร   อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสวนใหญจะมีความสอดคลองตามแนวพระราชดําริ  โดยจะเห็นไดจากแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานของศูนยฯ   เมื่อวันเสารที่  
11 ธันวาคม 2525   โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหหมอม
เจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี อธิบดีกรมชลประทาน และเลขานุการ สํานักงาน กปร.
พรอมดวยเจาหนาที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษสวนจิตรลดา  ในการนี้ได
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พระราชทานกระแสพระราชดําริใหกรมชลประทาน     พิจารณาวางโครงการและกอสรางโครงการ
จัดหาน้ํา     สนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        
ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยเรงดวน ดังตอไปนี้ 

 1)  ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําทางบริเวณตนน้ําหวยฮองไคร 

เหนืออางเก็บน้ําหวยฮองไคร 1 ที่ รพช. ไดกอสรางไวแลว เพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับการพัฒนา
พื้นที่ตนน้ําหวยฮองไครตอไป 

 2) ควรพิจารณาตอทอผันน้ําจากฝายทดน้ําแมลายไปลงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร 4 เพื่อ
เสริมปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร 4 ในชวงที่ขาดฝนและในระยะปลายฤดูฝนดวยโดยการ
ตอทอจากปลายทอผันน้ําของฝายทดน้ําแมลาย ของกรมชลประทานที่ผันน้ําไปลงอางเก็บ-น้ําหวยย
แมคูหาของ รพช. ในเขตหมูบานสหกรณสันกําแพงที่ไดกอสรางไวเดิมแลว 

 3) ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําหวยฮองไครตอนลาง    บริเวณ
บานนกาดขี้เหล็ก   อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   เพื่อจัดหาน้ําใหกับราษฎรหมูบานตางๆ   
ในเขตตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร สามารถทําการ
เพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง และมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับราษฎรหมูบานตางๆ 
ดังกลาวตลอดดปดวย 

 

2) เปาหมายของผลผลิตขอท่ี 2 
ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนงานของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร (ประเมิน

จากจํานวนโครงการทั้งหมดในรอบปงบประมาณ 2550) 
ตัวชี้วัด   
รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนงานของศูนยศึกษาฯหวยฮองไคร 

(ประเมินจากจํานวนโครงการทั้งหมดในรอบปงบประมาณ 2550) 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ในดานของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไครฯ ในปงบประมาณ 2550 นี้น    ผลการศึกษาพบวาโครงการทั้งหมดที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครฯดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  2550  ภายใตแผนงานหลักทั้งหมด 10 
แผนงาน   58 โครงการหลักๆ  (โดยไมรวมถึงโครงการในแผนงาน/โครงการที่อยูในแผนงานบริหาร
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จัดการโครงการ เชนงานอํานวยการบริหาร  งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปนตน)    ความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ และ ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ      

1) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ  54  โครงการ (คิดเปนรอยละ  93.00) 
        (รวมจํานวนโครงการทั้งหมด  58  โครงการ) 
2) ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ  79,521,789.93 บาท (คิดเปนรอยละ  95.57) 
        (รวมงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น  83,205,911.00  บาท) 
 
3) เปาหมายของผลผลิตขอท่ี 3 
เกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ มีการนําแนวพระราชดําริฯ ที่ไดรับการ

ถายทอดจากการฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร ไปปฏิบัติ    
   
ตัวชี้วัด   
รอยละของเกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ หวยฮองไครที่ไดนําความรู

จากการฝกอบรมจากศูนยฯ ไปปฏิบัติตามแนวพระราชดําริฯ 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
จากการที่ศูนยศึกษาไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ

โดยการทํางานวิจัยและขยายผลงานวิจัยไปสูเกษตรกรในหมูบานตาง ๆ บริเวณรอบ ๆ ศูนย โดยการ
จัดฝกอบรม  การจัดทัศนศึกษาดูงานแปลงสาธิตหรือการสาธิตภายในศูนย และการเขาไปถายทอด
ความรูตลอดจนสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปนแกเกษตรกรในชุมชน พบวางานขยายผลทั้ง 3 เร่ือง
เกษตรกรไดนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในระดับ มาก และ มากที่สุด ในทุกเรื่อง   

นอกจากนี้ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรอยูในระดับที่ดี คือเกษตรกร
มากกวารอยละ 77.00 มีความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเกินกวารอยละ 86.00 ของคะแนนคําถาม
ทั้งหมด    และเกษตรกรตัวอยางไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติทําใหเกิดประโยชนตอ
ครอบครัวและชุมชนในระดับมาก ทุกประเด็นคําถาม เชน การทําสวนครัวเพื่อลดรายจาย  ครัวเรือน
ปลอดอบายมุข  ครัวเรือนมีอาชีพเสริม  ครัวเรือนมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวัตถุดิบใน
ทองถ่ินเพิ่มขึ้น  ครัวเรือนมีการออมทรัพย  เปนตน  
           

4) เปาหมายของผลผลิตขอท่ี 4 
 เกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ หวยฮองไครมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หวยฮองไคร 
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ตัวชี้วัด  
รอยละของเกษตรกร/ราษฎรในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ หวยฮองไครที่มีความพึงพอใจ

ตอการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ความพึงพอใจของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอการดําเนินงานขยายผลขอศูนยศึกษาฯ เกษตรกร

ทั้งหมดมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยในระดับมาก ทุกดาน คือดานการฝกอบรม 
เกษตรกรพึงพอใจตอวัตถุประสงคและเนื้อหาของหลักสูตร  ไดรับความรูจากเรื่องที่เขารับการ
ฝกอบรมเปนอยางดี  หลักสูตรตรงกับความตองการ  สถานที่ฝกอบรม อาหาร และที่พัก  ตลอดจน
วิทยากร  ในดานการสาธิตและศึกษาดูงาน เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน  คือในเรื่อง
การทําแปลงสาธิตของศูนย  การอธิบายรายละเอียดและใหความรูตาง ๆ เกี่ยวกับแปลงสาธิต  ความ
สะดวกในการเขาชมแปลง และการตอบขอซักถามตาง ๆ  ในดานการเขาไปใหความรูและสนับสนุน
ปจจัยการผลิตในชุมชน  เกษตรกรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน  โดยที่ทางศูนยมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดเจาหนาที่เขาไปใหความรูอยางสม่ําเสมอ สามารถนําความรูไปใชไดจริง  มี  
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับเจาหนาที่  ปจจัยการผลิตที่สนับสนุนมีคุณภาพดี  และ
การชวยเหลือสนับสนุนดานปจจัยการผลิตเปนไปอยางโปรงใส  

        นอกจากนี้คิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการดําเนินงานขยายผลของศูนยที่สอดคลองกับแนว 
 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดําริ    เกษตรกรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ขยายผลของศูนยที่สอดคลองกับแนว เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดําริ    ในดานตาง ๆ ไดแก   
ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิต  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
ดานการรวมกลุมเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมกัน   และดานคุณภาพชีวิตและ
ความสุขดานจิตใจของเกษตรกรและครอบครัว  ทุกดานเกษตรกรมีความคิดเห็นที่ดีตอการ
ดําเนินงานของศูนยในระดับมากทุกประเด็น  

 
5) เปาหมายของผลผลิตขอท่ี 5 
จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร ปญหา 

ขอจํากัด ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนยฯ 
ตัวชี้วัด  
มีรายงานการประเมินผลการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร ปญหา 

ขอจํากัดในการดําเนินงานขยายผล  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงานขยาย
ผลของศูนยศึกษาฯ หวยฮองไคร ฯ จํานวน 1 ฉบับ 
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ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
มีการจัดทํารายงานการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2550   เสนอสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)   1 ฉบับ 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การบริหารจัดการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
ที่ผานมาเปนการบริหารการจัดการในลักษณะเปนตนแบบของการทํางานแบบรวมศูนย  คือ  นําเอา
สวนราชการที่เกี่ยวของมารวมกันดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ในการเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One -  Stop – Service) ใหแกราษฎรมาใชบริการ รวมทั้งเปนศูนยกลางใหบริการการ
รวบรวมขอมูลผลการศึกษา  ทดลอง  วิจัย  มีกรมชลประทานเปนหนวยงานหลัก ทําหนาที่ในการ
ประสานการดําเนินงาน และรวมพิจารณาวางแผนกับสวนราชการ และชุมชนที่เกี่ยวของ ใน
ลักษณะบูรณาการ ที่สอดคลองกับแนวพระราชดําริ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ศูนยฯ ซ่ึงมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินการศึกษาและพัฒนากิจกรรมภายในศูนยฯ เพื่อเปน
ตนแบบการดําเนินงานศึกษาและพัฒนาดานตางๆใหแกโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่ 
โครงการศูนยสาขา ใหมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ในลักษณะของเครือขายศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับราษฎร/ชุมชนในทองถ่ิน และพื้นที่อ่ืนๆ มาใชประโยชนอยางทั่วถึง และเหมาะสมกับทองถ่ิน 

    ส่ิงที่คณะผูประเมินเห็นวาถาไดมีการเพิ่มเติมในบางสวนใหมีความเขมแข็งมากขึ้นก็จะทํา
ใหศูนยสรางคุณประโยชนใหกับทองถ่ินและประเทศชาติมากขึ้น   คือในสวนของงานวิจัยถาศูนย
สามารถจูงใจใหนักวิชาการจากองคกรและสถาบันตาง ๆ ไดเขามาวิจัยทั้งทางดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตรมากขึ้น โดยใหประเด็นเรื่องที่วิจัยสอดคลองกับการนํามาใชพัฒนาองคความรูและ
ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย และงานขยายผลของศูนย ฯ ใหมากขึ้นก็จะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ศูนยฯ ได กําหนดไว คือ “ ศึกษาและพฒันา
องคความรู   สูการเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต  ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง   
ระหวางทางเปนเกษตรกรรม  ใหเกิดประโยชนแกประชาชน    บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่
ดีนําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2. เพื่อใหการทํางานในพื้นที่ขยายผลที่มีอยูและจะขยายตอไปในอนาคต ศูนยควรจะมีการ
เตรียมบุคลากรที่มีความพรอมที่จะทํางานในชุมชนใหมีความรูความสามารถทั้งในเรื่องของ
วิทยาศาสตรเกษตร และความรูดานการถายทอดเทคโนโลยี่ตลอดจนความสามารถในการทํางาน
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แบบมีสวนรวมกับประชาชนไดอยางดี  การทํางานในชุมชนเจาหนาที่จําเปนตองไดรับการยอมรับ
จากเกษตรกร   นอกจากนี้ผูบริหารศูนยควรมีการติดตามและนิเทศงานใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่ลงไปทํางานขยายผล ควรสรางระบบการเก็บขอมูลที่ดี
เพื่อประโยชนในดานการบริหาร  การวางแผน การติดตามผลงาน และการประเมินผล  การทํา
แผนงานและโครงการตาง ๆ  ควรคํานึงถึงระบบการติดตามและประเมินผลควบคูไปดวย  เพราะ
การมีขอมูลที่ดี ถูกตอง นาเชื่อถือ  สามารถใชในการวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ของพื้นที่เพื่อการ
วางแผนงานโครงการ  ใชในการวิเคราะหการใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  ใชในการติดตามผล
โครงการตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง  และใชในการประเมินผลขั้นสุดทายเพื่อสรุปความสําเร็จของ
โครงการตาง ๆ  ไดเปนอยางดี 

4.  การจัดทําหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรมใหแกเกษตรกร ควรมีการศึกษาความตองการ
ฝกอบรม  (Training Needs)  ใหชัดเจนกอน เกษตรกรกลุมใด พื้นที่ใด มีความตองการฝกอบรม
เร่ืองใดบาง  การจัดฝกอบรมจะไดตรงกับความตองการของเกษตรกรที่แทจริงและเมื่อฝกอบรมแลว
สามารถนําไปใชประโยชนไดทันที    วิทยากรที่ใชในการฝกอบรมควรเปนวิทยากรที่มี
ความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการที่ยาก ๆ ใหเกษตรกรไดเขาใจได  การฝกปฏิบัติและ
ตัวอยางของจริงก็เปนเครื่องมือที่ชวยใหเกษตรกรเขาใจงายขึ้น 

5.  การใชเกษตรกรผูนํา  เปนศูนยกลางของการเรียนรูของชุมชน โดยใชสถานที่ทํา
การเกษตรของเกษตรกรผูนํา ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการทําการเกษตรในเรื่องตาง ๆ เชน  การ
เล้ียง โค การเลี้ยงปลา กบ  การทําเกษตรผสมผสาน  การปลูกพืชผัก ฯลฯ  เปนสถานที่ถายทอด
ความรูหรือที่เรียกวา “ศูนยเรียนรูการเกษตรของชุมชน” หรือ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  และให
เกษตรกรผูนําที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ เปนวิทยากรถายทอดความรู โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนาํ
เพิ่มเติม 

               6.  ผูบริหารควรเนนย้ําใหผูปฏิบัติงานทําความเขาใจแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และทํางานโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนใหเกษตรกรเขาใจวางาน
ขยายผลของศูนย ฯ เปนงานที่ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
เปนหลัก  
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