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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การติดตามผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก 
กปร. ระหว่างปี 2544-2558 และด้าเนินการแล้วเสร็จมีการใช้ประโยชน์แล้ว โดยเลือกติดตามรวม 11 โครงการ
ครอบคลุมทุกภาค โดยลงพื นที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ท้าการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จ้านวน 29 คน และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนและประชาชนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ จ้านวน 404 คน 

โครงการที่ติดตามผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการ รวม 11 โครงการ ใน 3 ประเภท ประกอบด้วย  
(1) ด้านพัฒนาแหล่งน ้า จ้านวน 9 โครงการ คือ 1) โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าหลวง 
อันเนื่องฯ  จ.นครราชสีมา 2) โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหญ้านางอันเนื่องฯ  
จ.นครราชสีมา 3) โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยมะแกงอันเนื่องฯ จ.เชียงราย 4) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้าช่องหามกาย
พร้อมก่อสร้างระบบส่งน ้าอันเนื่องฯ จ.ตาก  5) โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนอันเนื่องฯ จ.พัทลุง  
6) โครงการแก้มลิงพรุเตียวอันเนื่องฯ จ.สงขลา 7) โครงการอาคารอัดน ้าห้วยตายุทธอันเนื่องฯ จ.ชุมพร 8) โครงการ
ฝายห้วยยวนไทรอันเนื่องฯ จ.ชุมพร 9) โครงการท้านบดินห้วยในอันเนื่องฯ จ.ชุมพร  (2)  ด้านสิ่งแวดล้อม จ้านวน 
1 โครงการ คือ โครงการแก้ไชปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด้าริบ้านป่าเด็งอันเนื่องฯ จ.เพชรบุรี และ (3) ด้าน
บูรณาการและอ่ืน ๆ จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื นที่อนุรักษ์อันเนื่องฯ จ.เชียงราย 

ผลการติดตามที่ส้าคัญสรุปดังนี  ด้านความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โครงการทั งหมดได้ด้าเนินกิจกรรม
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โครงการมีการใช้ประโยชน์ได้ตามแผนที่ก้าหนด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน ้ามีโครงสร้างพื นฐานของโครงการมีสภาพสมบูรณ์ จ้านวน 8 โครงการ โดยมี 1 โครงการ คือ โครงการ
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหญ้านางอันเนื่องฯ จ.นครราชสีมา พบว่าอุปกรณ์ของสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากถูกขโมยท้าให้ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาหางบประมาณมา
ซ่อมแซม ทางด้านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงการได้สมบูรณ์ มีเพียงโครงการสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหญ้านางอันเนื่องฯ จ.นครราชสีมา ที่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากช้ารุด 
และโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าหลวงอันเนื่องฯ จ.นครราชสีมาพบว่าในปี 2562 ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากแหล่งน ้าต้นทุนมีปริมาณน้อยท้าให้ท่อสูบน ้าลงไปไม่ถึง ด้านความพึงพอใจ ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมี 1 โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
บ้านหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.พัทลุง  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ประกอบด้วย การด้าเนินงานโครงการหากประสบปัญหาความเสื่อมสภาพหรือ
การใช้ประโยชน์ได้น้อยลงควรมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โครงการในลักษณะร่วมกันหลายหน่วยควรติดตามผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการเพ่ือน้ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป และควรมีการติดตามหรือการรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ให้ส้านักงาน กปร. 
ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน ้า นั น ควรจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าก่อนมี
โครงการฯ และสนับสนุนให้กลุ่มมีความพร้อมในการบริหารจัดการน ้า  กรณีที่มีการถ่ายโอน นั น หลังจากถ่ายโอน
โครงการฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว กรมชลประทานควรเป็นหน่วยงานพ่ีเลี ยงช่วยดูแลบ้ารุงรักษา
ระยะหนึ่งเนื่องจากโครงการอาจเกิดปัญหาที่เกินก้าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรเร่งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหญ้านางฯ จ.นครราชสีมา และโครงการสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าหลวงฯ จ.นครราชสีมา โดยเร็ว 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 หลักการ/ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ได
มอบหมายให กองติดตามประเมินผล (กตผ.)  และกองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี (กปค.) 1-4  รวมกันดําเนินการ
ติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

1.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและผลลัพธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีไดรับการอนุมัติ
งบประมาณจาก กปร. จํานวน 11 โครงการ 

 

1.3 ขอบเขต/วิธีการ 

     (1) ขอบเขต 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณจาก กปร. ในปงบประมาณ 2544-2558 
โดยครอบคลุมทุกภาคและทุกประเภทของโครงการ ประกอบดวย ดานการพัฒนาแหลงน้ํา ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานบูรณาการและอ่ืน ๆ จํานวน 11 โครงการ 

     (2) วิธีการ 

         (2.1) คัดเลือกโครงการท่ีไดรับงบประมาณจาก กปร. ตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
          (2.2) รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  
          (2.3) ติดตามผลการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ี และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ 
           (2.4) นําขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีติดตามผลของโครงการ และแบบสอบถามมาประมวลผลตามแบบวัดผล
และเกณฑการใหคะแนน 
           (2.5) แปลผลคาคะแนนตามเกณฑท่ีใชวัดผลการดําเนินงาน และสรุปผลการติดตาม 
      

    (3) หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการ  

 พิจารณาคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีไดรับงบประมาณ ในป 2544-2558 เปนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ และผูรับประโยชนไดใชประโยชนแลว จํานวน 11 โครงการ จําแนกประเภทโครงการท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย ดานการพัฒนาแหลงน้ํา ดานสิ่งแวดลอม และดานบูรณาการและอ่ืน ๆ 
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     (4) เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน 
 ในการติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะใชเครื่องมือในการศึกษา ดังนี้ 

(4.1) การศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร แผนงานโครงการ รายงานผลการดําเนินงานของ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ สําหรับนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการติดตามผลการดําเนินงาน 

(4.2) การศึกษาภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ ประชาชนท่ีไดรับประโยชน กิจกรรมท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับทุกกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนตามขอบเขตการติดตามในครั้งนี้ โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

     (5) ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563 
 

     (6) ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองติดตามประเมินผล และกองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 1-4 

     (7) รายช่ือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีทําการติดตามผลลัพธการดําเนินงาน 

 โครงการท่ีดําเนินการติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการ จํานวน 11 โครงการ แบงเปน 3 ดาน 
ประกอบดวย 

 (7.1) ดานแหลงน้ํา จํานวน 9 โครงการ ไดแก 

 1) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสมีา 

 2) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 

 3) โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 4) โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชองหามกายพรอมกอสรางระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่อง    
มาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 5) โครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 6) โครงการสถานีสูบน้ําดวยใไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 7) โครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

8) โครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 9) โครงการทํานบดินหวยในอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

(7.2) ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ 
 1) โครงการแกไชปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบานปาเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแกง-
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 (7.3) ดานบูรณาการ และอ่ืน ๆ จํานวน 1 โครงการ 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย 
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(8) ระยะเวลา และกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลของแตละโครงการฯ 

ลําดับ โครงการ อําเภอ จังหวัด 
วันท่ีสํารวจ

ขอมูล
ภาคสนาม 

จํานวน
ตัวอยาง 

ดานแหลงน้ํา 

1 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ
สงน้ําบานทาหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ    

พิมาย นครราชสีมา 21 
สิงหาคม 
2562 

37 
 

 
2 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ

สงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

พิมาย นครราชสีมา 22 
สิงหาคม 
2562 

36 
 

3 โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่อง  
มาจากพระราชดําริ 

แมสรวย เชียงราย 26 
พฤศจิกายน 

2562 

34 
 

 

4 
โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชองหามกาย
พรอมกอสรางระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมือง ตาก 
5 

กันยายน 
2562 

14 
 
 

5 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควน
อันเนื่อง  มาจากพระราชดําริ 

เมือง
พัทลุง 

พัทลุง 27 
สิงหาคม 
2563 

24 
 
 

6 โครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

เทพา สงขลา 28 
สิงหาคม  
2562 

90 
 
 

7 โครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ละแม ชุมพร 9 ตุลาคม 
2562 

7 
 

8 โครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ละแม ชุมพร 10 ตุลาคม 
2563 

52 
 

9 โครงการทํานบดินหวยในอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ละแม ชุมพร 11 ตุลาคม 
2562 

14 
 

ดานสิ่งแวดลอม 

10 โครงการแกไชปญหาชางปาตามแนว
พระราชดําริบานปาเด็งอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

แกง
กระจาน 

เพชรบุรี 13 
กันยายน 
2562 

14 

ดานบูรณาการและอ่ืน ๆ 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ี
อนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เวียงปาเปา เชียงราย 27 
พฤศจิกายน 

2562 

82 
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(9)  การแปลผลแบบสอบถามดวย Likert Scale   

  การหาคาเฉลี่ยซ่ึงสามารถแปรผลความพึงพอใจและความเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิด 
Likert Scale ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด หรือ มีความเห็นดวยใน
ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือ มีความเห็นดวยในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หรือ มีความเห็นดวยใน

ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับนอย หรือ มีความเห็นดวยในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด หรือ มีความเห็นดวยใน

ระดับนอยท่ีสุด 
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บทที่ 2 
รายงานผลการติดตามผลลพัธการดําเนินงานโครงการ 

 
การติดตามผลลัพธการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย การประชุมชี้แจง

วัตถุประสงคในการติดตามผลลัพธ ฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ สัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการฯ และสัมภาษณประชาชนผูรับประโยชนจากโครงการฯ สามารถสรุปผลรายละเอียดของแตละโครงการได ดังนี้ 
 
2.1 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา     
         (1) ความเปนมาของโครงการ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง   
พระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาหลวง ไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีนางอารีย เรียงใหม ผูใหญบานบานทาหลวง หมูท่ี 2 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการ
กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบริเวณบานทาหลวง เพ่ือชวยเหลือราษฎรซ่ึงประสบความเดือดรอนขาดแคลนน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค ทําการเกษตรและปศุสัตว (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล 0008.3/12840 ลงวันท่ี 
22 สิงหาคม 2554) 
 

         (2) วัตถุประสงค 
  เพ่ือจัดหาน้ําสนับสนุนการเกษตร อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว ใหแกราษฎรตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

(3) ประโยชนของโครงการ 
ทําใหราษฎร 3 หมูบาน ในตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จํานวน 268 ครัวเรือน ประชากร 1,005 คน 

มีแหลงน้ําสนบัสนุนการเพาะปลูกอยางเพียงพอ รวมประมาณ 1,423 ไร ในฤดูฝน และประมาณ 500 ไร ในฤดูแลง 
และมีแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตวอยางเพียงพอตลอดป 

 

(4) สถานท่ีตั้ง 
  บานทาหลวง  หมูท่ี 2 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
   

        (5) ผลการดําเนินงาน 
กรมชลประทาน ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  

ปงบประมาณ 2558 จํานวนเงินท้ังสิ้น 29,200,000 บาท โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
(5.1) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาริมแมน้ํามูลชวงบน 
(5.2) ขุดลอกลําน้ําบริเวณท่ีตั้งโรงสูบ 76,360 ลกูบาศกเมตร 
(5.3) ติดตั้งระบบไฟฟา 
(5.4) กอสรางถนน 
(5.5) วางระบบทอสงน้ํา ประกอบดวย 

- ทอสายหลักยาว 287 เมตร 
- ปรับปรุงคลองสงน้ําเดิมความยาว 2,392 เมตร 
- กอสรางทอสงน้ําเขานา 
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(5.6) มีการจัดตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน 1 กลุม ซ่ึงประกอบดวยกลุมผูใชน้ํา จํานวน 16 กลุม 
(5.7) กรมชลประทานถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 
 

         (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
(6.1) กรมชลประทานไดสงมอบความดูแลใหกับองคกรปกครองตําบลทาหลวงแลว 
(6.2) การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและประชาชนไดรับประโยชนจาก

โครงการฯ ตั้งแตป 2560 โดยราษฎรสวนใหญไดรับประโยชนจากสถานีสูบน้ําฯ ในการทํานาชวงฤดูแลง สามารถ
ทํานาไดปละ 2-3 ครั้ง มีผลผลิตท่ีดีและรายไดเพ่ิมข้ึน 

(6.3) เนื่องจากป 2562 ฝนแลง ดังนั้นปริมาณน้ําจึงเหลือไมมากและไมสามารถสูบน้ําไปใช
ประโยชนได ประกอบกับแพท่ีตั้งสถานีสูบน้ํามีขนาดทอท่ีสั้น เม่ือปริมาณน้ํานอยสงผลใหไมสามารถสูบน้ําได ดังนั้น
ราษฎรจึงตองการขอความชวยเหลือเก่ียวกับการเพ่ิมความยาวทอสูบน้ํา เพ่ือท่ีจะไดสามารถสูบน้ําไดเม่ือปริมาณน้ําลด
ระดับลง  

 
          (7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการสถานีสูบน้ําดานไฟฟาบานทาหลวงฯ ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ จํานวนท้ังหมด 4 ราย แบงได ดังนี้ เกษตรอําเภอ 1 ราย นายชางชลประทาน 1 ราย และเจาหนาท่ีจาก
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง จํานวน 2 ราย 
         ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู
ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 

สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

1. ประชาชนมีปญหาขาดแคลนน้ํา/น้ําไมเพียงพอ
ในการทําการเกษตร  

1. มีน้ําเพ่ิมข้ึน/เพียงพอในการทําการเกษตร 

2. ประชาชนทํานาเพียงพออยางเดียว และทํา
เฉพาะผูท่ีอยูใกลแหลงน้ํา 

2. ปจจุบันสามารถเพาะปลูกผัก ดอกไม ไดเพ่ิม
นอกจากทํานาเพียงอยางเดียว ทําใหมีรายไดเสริม
มากข้ึน 

3. น้ําท่ีใชประโยชนจากโครงการฯ ไมสามารถ
นํามาใชประโยชนได ประชาชนทํานา 1 ครั้ง/ป 

3. นําน้ํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถทํานาได 2 ครั้ง/ป 

 



7 
 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 

ในสัดสวนท่ีเทากันคือ รอยละ 25.0 ตอบวา  การทําเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม  มีการนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการระดมทุนแบบออมทรัพย สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมผลิตผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย หลากหลาย เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และการพัฒนาแหลงน้ําตามพระราชดําริ 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง รอยละ 75.0 ตอบวา จัดประชุมใหความรูในการใชน้ํา

ใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด รอยละ 25.0 ตอบวา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรการใชน้ํา 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ

ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวาครบถวน 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ รอยละ 50.0 ตอบวาไดรับประโยชนจากโครงการมาก

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 25.0 ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 25.0 รายไดเพ่ิมข้ึน  

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 20.0 ตอบวามีผลงานมากข้ึน ซ่ึงมี

ผลตอการพิจารณาตําแหนง รอยละ 40.0 ตอบวา ไดชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน รอยละ 

20.0 ไดรับความชื่นชนจากประชาชนท่ีสามารถทําโครงการฯ รอยละ 20.0 ตอบวา มีความภาคภูมิใจ  

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 50 ตอบวา ภัยแลงไมมีน้ําจะสงใหเกษตรกร รอยละ 25.0 

ตอบวา งบประมาณนอย รอยละ 25.0 ตอบวา ตองการใหสรางประตูเปด-ปดน้ําระหวางลํารางกับแมน้ํามูลใหทอ

ยาวเหมาะกับปริมาณของน้ํา 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ  รอยละ 33.3 ตอบวา ประสานงานชลประทาน
จังหวัด/องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 33.3 ตอบวา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทองถ่ินหรือเอกชน  
ในการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติใหลึกกวาเดิม เพ่ือเก็บกักน้ําไดมากข้ึน รอยละ 33.3 ตอบวา เตรียมการวางแผน
รองรับภัยพิบัติ 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาหลวงฯ  จํานวน 36 คน พบวา สวนใหญ 

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.9 สวนใหญมีอายุระหวาง 45-54 ป คิดเปนรอยละ 36.1 ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  
สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 72.2 อาชีพหลัก    สวน
ใหญเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 91.7   

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 3.44 แปลง มีท่ีดินถือครองต่ําสุด 2 แปลง สูงสุด 8 แปลง ขนาดพ้ืนท่ี

ถือครองท้ังหมดไมเกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 47.2 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 43.81 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปนโฉนด คิดเปน
รอยละ 80.6 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 212,977.81 บาท โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 200,173.21 บาท รายไดจากการใหกูเฉลี่ย 108,000 บาท ทําธุรกิจสวนตัวเฉลี่ย 85,333.33 บาท 
รับจางเฉลี่ย 65,000.00  บาท รายไดอ่ืน ๆ เชน เลี้ยงสัตว รับราชการ เฉลี่ย 41,783.33 บาท ทําอุตสาหกรรมใน
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ครัวเรือนเฉลี่ย 33,600.00 บาท ลูกใหเฉลี่ย 18,033.33 บาท คาขายเฉลี่ย 9,471.43 บาท และจากบัตรสวัสดิการ
ของรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย บัตรผูสูงอายุ) เฉลี่ย 8,200.00 บาท  

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 119,200.00 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้  คาใชจาย
งบการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 79,671.74 บาท คาอาหารเฉลี่ย 39,183.33 บาท  คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 
30,750.00 บาท  คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 28,223.08 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 20,718.42 บาท  และคาสาธารณูปโภค     
(น้ํา ไฟ โทรศัพท) เฉลี่ย 12,593.33 บาท  

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 
44.4  การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวา สวนใหญมีเงินออม คิดเปนรอยละ 72.2 ไมมีเงินออมคิดเปนรอยละ 
27.8 โดยการสะสมเงินออมของครอบครัว (ตอป) พบวา สวนใหญมีเงินออม ต่ํากวา 20,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 
38.5 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 69.4  และหนี้นอกระบบ มี
เพียงรอยละ 5.6  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน/น้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาน้ําฝน คิดเปนรอยละ 

25.0 ซื้อน้ําจากชุมชน คิดเปนรอยละ 21.4 น้ําบาดาล/น้ําบอ น้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปนรอยละ 3.6 และนอยสุด
ซ้ือน้ําจากรานคา คิดเปนรอยละ 2.4  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน/น้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
97.2 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาหลวงฯ  
คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมา ใชน้ําฝน คิดเปนรอยละ 28.6  น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองตามธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 
17.6 และนอยสุด น้ําบาดาล/น้ําจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให)  คิดเปนรอยละ 3.3 ความเพียงพอของน้ําเพ่ือ
การเกษตร สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 88.9 
 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
ความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ 

“ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา รวมเปนสมาชิกกลุมมีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.40 รองลงมาคือ โครงการพระราชดําริจูงใจใหมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 4.09 สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการ มีคาเฉลี่ย 2.35  

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุม ท้ังหมดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการใชประโยชน พบวา ทํานา .มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.54 รองลงมา

คือ ทํา ไร และเกษตรผสมผสาน คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.00  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทําสวน/ไมผล                      มี
คาเฉลี่ย 3.00 

ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.38  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร มีคามาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ มีปริมาณน้ํา/แหลงน้ําเพ่ิมข้ึน คาเฉลี่ย 3.94 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีอาหาร
จากการประมงในการดํารงชีพ คาเฉลี่ย 2.11 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการพบวาการเปนสวนหนึ่งของโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ  ครอบครัวม่ันคงมีความสุข คาเฉลี่ย 4.29 
สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประสานงานและใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีมี คาเฉลี่ย 3.92 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค พบวา สวนใหญมีปญหาอุปสรรค คิดเปนรอยละ 55.6  ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 

44.4 ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปนี้แลง ไมมีน้ํา คิดเปนรอยละ 76.2 ผักตบชวาอุดตันทอ/ทอสูบน้ําสั้น คิดเปน
รอยละ 9.5 และนอยท่ีสุด ขาดแหลงน้ํา และขาดการประชาสัมพันธ ในสัดสวนท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 4.8    

ขอเสนอแนะ พบวา มีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 44.4  ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 55.6  
สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ควรขุดลอกท่ีตั้งสถานีสูบน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณ คิดเปนรอยละ 28.6  รองลงมา ควรเพ่ิม
ความยาวของทอสูบน้ํา คิดเปนรอยละ 19.0 ควรปรับปรุงฝายเดิม คิดเปนรอยละ 14.3 และควรหาแหลงน้ําสํารอง 
คิดเปนรอยละ 9.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เชน ควรทําประตูปองกันผักตบ ทํารั้วใหมิดชิด เจาหนาท่ีควรแนะนําทํา
การเกษตร กลุมผูใชน้ําควรมีกิจกรรมอ่ืนนอกจากใชน้ํา การจําหนายผลผลิตเหมือนโอทอป อยากใหมีสถานีสูบน้ําฯ
ริมน้ําเพ่ิม คิดเปนรอยละ 28.6 

 
 

 

 

 

 

 
สภาพสถานีสูบน้ําบานทาหลวงฯ สามารถสงน้าํใหราษฎรไดตามวัตถุประสงค 

แตมีปญหาอุปสรรคในเรื่องทอสูบน้าํจากสถานีถึงทอสงน้ําริมตลิ่งมีความยาวไมพอ 
                  และเม่ือระดับน้ําในแมน้ํามูลสูงข้ึนหรือลดลงจะทําใหแพท่ีตั้งสถานีสูบน้ําเอียง                
 
 

 

 

 

 

 

 

    พ้ืนท่ีรับประโยชนจากสถานีสูบน้ําบานทาหลวงฯ       ระบบสงน้ําเขาแปลงของเกษตรกรผูรับประโยชน 
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2.2 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื ่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา     
  (1) ความเปนมาของโครงการ  

สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปในบริเวณบานโนนหญานาง และหมูบานใกลเคียง มีลักษณะเปนท่ีเนิน
ลูกฟูกและมีท่ีราบบางสวน ทําใหไมมีแหลงเก็บกักน้ําตามธรรมชาติอยางเพียงพอ สวนใหญในบริเวณดังกลาวเปน   
ท่ีเนิน จึงทําใหราษฎรไมสามารถนําน้ําจากอางเก็บน้ําลําฉมวกท่ีตั้งอยูใกลเคียงมาใชประโยชนได  ดังนั้นนายทองใบ 
ชัยสิทธิ์ ผูใหญบานบานหนองบัวคํา หมูท่ี 5 และนายสุข ทัดไทย ผูใหญบานบานโนนหญานาง (ในขณะนั้น) หมูท่ี 8 
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงไดขอพระราชทานโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
พรอมระบบสงน้ํา เพ่ือชวยเหลือราษฎรซ่ึงประสบความเดือดรอนขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร และ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเปนโครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 

กรมชลประทาน ไดทําการสํารวจ 33แหลงน้ําตนทุนของโครงการ 33พบวา อางเก็บน้ําลําฉมวกเปน
อางเก็บน้ําขนาดกลางท่ีกรมชลประทานสรางไวเม่ือป 2506 สามารถเก็บกักน้ําได 23.5 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรับ
ประโยชนจากโครงการในอําเภอพิมาย และอําเภอหวยแถลง จํานวนประมาณ 13,500 ไร  โดยในแตละปจะมีน้ําท่ี
เหลือจากการสงไปสนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทายอางเฉลี่ยประมาณ 3-5 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณท่ีเพียง
พอท่ีจะสงไปสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีบานโนนหญานาง บานหนองบัวคํา และหมูบานท่ีอยูใกลเคียง โดย
จะไมสงผลกระทบตอการใชน้ําของเกษตรกรทายอางเก็บน้ําลําฉมวก 

 
  (2) วัตถุประสงค 

เพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตรของราษฎรบานโนนหญานาง และบานหนองบัวคํา 
ใหมีปริมาณน้ําตนทุนอยางเพียงพอสําหรับการเกษตรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง โดยการสูบน้ําจากอางเก็บน้ํา            
ลําฉมวกไปเพ่ิมใหกับอางเก็บน้ําหนองขามปอมและคลองอิสานเขียว และมีจุดจายน้ําตามแนวทอสงน้ํา รวม 22 แหง 

(3) ประโยชนของโครงการฯ 
(3.1) สามารถสงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรบานโนนหญานาง บานหนองบัวคํา และ

หมูบานใกลเคียง ไดประมาณ 3,500 ไร ในชวงฤดูฝน และประมาณ 500 ไร ในฤดูแลง มีราษฎรไดประโยชนจากการ
ดําเนินงานจํานวนประมาณ 326 ครัวเรือน ประชากร 1,460 คน 

(3.2) ทําใหราษฎรบานโนนหญานางมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตลอดท้ังป 
 

  (4) สถานท่ีตั้ง  
  บานโนนหญานาง หมูท่ี 8 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
    

  (5) ผลการดําเนินงาน   
กรมชลประทาน ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  

ปงบประมาณ 2556 จํานวนเงินท้ังสิ้น 43,230,000 บาท โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
(5.1) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาแบบติดตั้งบนแพเหล็กในอางเก็บน้ําลําฉมวกซ่ึงกอสรางโดย

กรมชลประทานเม่ือป 2506 
(5.2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ําหอยโขง อัตราสูบ 0.20 ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมมอเตอร ขนาด 160 

กิโลวัตต จํานวน 2 ชุด 
(5.3) วางระบบทอสงน้ํา 3 สาย ความยาวรวม 6,515 เมตร โดยมีการติดตั้งจุดจายน้ําใหพ้ืนท่ีรับ

ประโยชนเปนระยะตลอดแนวทอสงน้ํา 
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(5.4) ขุดลอกอางเก็บน้ําหนองขามปอมพรอมขนยายและถมเกลี่ยปริมาตรดิน 61,400 ลูกบาศกเมตร 
(5.5) ขุดลอกคลองระบายอีสานเขียวพรอมกอสรางอุปกรณประกอบ ปริมาตรดิน 11,100 ลูกบาศกเมตร 
 

  (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
(6.1) กรมชลประทานไดสงมอบความดูแลใหกับองคกรปกครองสวนตําบลหนองระเวียงแลว 
(6.2) การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการและประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการฯ 

ไดเพียง 1 ป (ป 2557) หลังจากโครงการฯ แลวเสร็จ 
(6.3) ปญหาท่ีพบจากการท่ีสถานีสูบน้ําฯ ไมสามารถสูบน้ําใหแกพ้ืนท่ีเปาหมายไดเนื่องจากสายไฟ

และอุปกรณแผงวงจรไฟฟาสูญหาย (จากการขโมย) 
(6.4) นอกจากติดตั้งสถานีสูบน้ําแลวโครงการฯ ไดขุดลอกอางเก็บน้ําหนองขามปอมและขุดลอก

คลองระบายน้ําอีสานเขียวทําใหราษฎรไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนโดยราษฎรไดใชประโยชนจากอางเก็บน้ําหนองขามปอม
ในการเกษตร และประมงรวมถึงประปาหมูบาน แตยังไมสามารถใหประโยชนไดเต็มศักยภาพ ซ่ึงราษฎรมีแนวทางท่ี
จะขอรับการสนับสนุนจากโรงงานน้ําตาลเพ่ือสนับสนุนเครื่องสูบน้ําท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 
 
  (7) ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ   
จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการสถานีสูบน้ําดานไฟฟาบานโนนหญานางอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 3 ราย ประกอบดวย ดังนี้  
เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง (นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง และหัวหนา
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง) จํานวน 2 ราย และกํานันตําบลนองระเวียง 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13  
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

1. พ้ืนท่ีแหงแลงใชน้ําฝนอยางเดียว 1. มีน้ําใชแคใชไดเพียงปเดียว เนื่องจากมีการขโมย
อุปกรณระบบไฟฟา 

2. ทํานาไดปละครั้ง เนื่องจากมีน้ําฝนเพียงอยางเดียว 2. กลุมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดมากข้ึน 

3. พ้ืนท่ีไมมีระบบชลประทาน ไมมีน้ําเพียงพอในการ
ทําเกษตร  

3. มีน้ําใชเพ่ิมข้ึน แตประสบปญหาเรื่องขโมย  
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แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ควรมีรับถายโอนโครงการมาดูแล/บริหาร และมีแผนในการซอมบํารุง 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา มีแนวทางและการ
ผลักดันใหมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ รอยละ 50.0 ตอบวา ยังไมครบถวน และรอยละ 50 ตอบวารอการแกไข 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ รอยละ 75.0 ตอบวา ไดรับประโยชนแตยังไมเต็มท่ี 
รอยละ 25.0 ตอบวา ไดรับประโยชนในการอุปโภค-บริโภค 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 50.0 ตอบวา พ้ืนท่ีไดรับการ
พัฒนามากข้ึน รอยละ 50.0 ตอบวา สามารถประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดมากกวาโครงการอ่ืน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 66.7 ตอบวา อุปกรณหาย และขาดงบประมาณในการ
แกไขปญหา รอยละ 33.3 ตอบวา ขาดการประสานงานอยางใกลชิดในการดําเนินโครงการฯ  

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 20.0  ตอบวา ควรมีการตั้ง
งบประมาณในการซอมแซม สรางสถานีใหมิดชิด อยากไดงบประมาณเพ่ิมเติม กําหนดใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
ประชุมหารือระหวางหนวยงาน และมีผูประสานงานในการแกไข   

 
(7.2) ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนหญานางฯ 

ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 37 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนหญานางฯ  จํานวน 37 คน พบวา      

สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 45-54 ป คิดเปนรอยละ 32.4 สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 97.3 สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)                
คิดเปนรอยละ 78.4 อาชีพหลักท้ังหมดเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 100.0   

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย 2.6 แปลง มีท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง สูงสุด 12 แปลง ขนาดพ้ืนท่ี

ถือครองท้ังหมด 21-40 ไรคิดเปนรอยละ 43.2 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 30.87 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปนสปก. คิดเปน          
รอยละ 78.4  

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 244,478.38 บาท โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 237,909.09 บาท คาขายเฉลี่ย 68,000 บาท รับจางเฉลี่ย 51,754.55 บาท รายไดอ่ืน ๆ เชน เลี้ยง
สัตว รับราชการ ซอมรถเฉลี่ย 36,536.36 บาท รายไดจากสวัสดิการของรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย บัตรผูสูงอายุ) เฉลี่ย 
9,000.00 บาท และจากลูก ๆ ใหเฉลี่ย 5,583.33 บาท  

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 119,423.89 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้  คาใชจาย
ในการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 120,185.19 บาท คาอาหารเฉลี่ย 61,036.49 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 58,342.86 
บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 44,250.00 บาท  คาเดินทางเฉลี่ย 21,725.00 บาท  และคาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ 
โทรศัพท) เฉลี่ย 15,810.69 บาท 
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ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดพอดี คิดเปนรอยละ 48.6  
การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวา สวนใหญ ไมมีเงินออม คิดเปนรอยละ 59.5 และมีเงินออม คิดเปนรอยละ 
40.5 โดยการสะสมเงินออมของครอบครัว (ตอป) พบวา สวนใหญมีเงินออม ต่ํากวา 20,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 
60.0 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 97.3  และหนี้นอกระบบ   
คิดเปนรอยละ 8.1 โดยบางครัวเรือนมีหนี้ท้ังในและนอกระบบ 

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน/น้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมาน้ําฝน คิดเปนรอยละ 

24.7 ซื้อน้ําจากรานคา คิดเปนรอยละ 12.9 ในสัดสวนที่เทากันน้ําจากตูกดน้ําของชุมชน  น้ําบาดาล/น้ําบอ    
น้ําจากฝาย/อางเก็บน้ํา คิดเปนรอยละ 10.8 และนอยสุด น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองตามธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 5.4  
ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน/น้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 94.6 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝน คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมา ใชน้ําจาก
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนหญานางฯ คิดเปนรอยละ 23.2  น้ําประปา คิดเปนรอยละ 8.7 ในสัดสวนท่ี
เทากันน้ําจากฝาย/อางเก็บ และน้ําจากแมน้ํา/ลําคลองตามธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 7.2 และนอยสุด น้ําบาดาล/ 
น้ําจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให)  คิดเปนรอยละ 4.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ําเกษตร สวนใหญตอบวา
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 75.7 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวารวมเปนสมาชิกกลุม มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.18 รองลงมาคือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ  
คาเฉลี่ย 4.03  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 2.71 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุม ท้ังหมดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวาทําสวน/ไมผล มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ทําไร 

คาเฉลี่ย 4.35  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เลี้ยงสัตว  มีคาเฉลี่ย 3.50 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.33  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีปริมาณน้ํา/แหลงน้ําเพ่ิมข้ึน มีคามากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค คาเฉลี่ย 4.10  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ไดรับ
ความรูในการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ย 2.91 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การเปนสวนหนึ่งของโครงการ    

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และครอบครัวม่ันคงมีความสุข มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.25 รองลงมาคือ 
หนวยราชการและเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ คาเฉลี่ย 4.06 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  การบริหารและ
ดําเนินงานโครงการฯมีคาเฉลี่ย 3.80 
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ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 78.4  ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 21.6 

โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปจจุบันเครื่องสูบน้ําไมสามารถใชงานไดเนื่องจากอุปกรณสูญหาย คิดเปนรอยละ 62.9  
รองลงมา น้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 14.3  และปญหาท่ีพบนอยท่ีสุดในสัดสวนเทากันคือขาด
งบประมาณในการดูแลคาไฟฟา น้ําไมพียงพอตอการทําเกษตร คิดเปนรอยละ 11.4 

ขอเสนอแนะ พบวา สวนใหญไดใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 78.4  ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน
รอยละ 21.6  สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ควรมีผูดูแลหรือมีรั้วเพ่ือปองกันการขโมย คิดเปนรอยละ 27.3 
รองลงมา ควรเรงดําเนินการซอมแซมแกไขเครื่องสูบน้ําใหใชงานได คิดเปนรอยละ 24.2 อยากใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเขามาแนะนํา/แกไขปญหาใหชุมชน เชน น้ําเพ่ือการเกษตร คิดเปนรอยละ 15.2 อยากไดเครื่องสูบน้ําใหม 
คิดเปนรอยละ 6.1 และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เชน กลุมผูใชน้ําควรมีความเขมแข็งในการดูแลแหลงน้ําแกไขซอมแซมแนวทอ
สงน้ํา คิดเปนรอยละ 9.1 

 

 
        สภาพสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาบานโนนหญานางฯ           อางเก็บน้ําลาํฉมวกแหลงน้ําตนทุน  

         คลองสงน้ําเขาแปลงเกษตรกร (คลองอีสานเขียว)              พ้ืนท่ีรับประโยชนสวนใหญปลกูออย 
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2.3  โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
   (1) ความเปนมาของโครงการ 

  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปทอดพระเนตรโครงการบานเล็กในปาใหญ (บาน
อาขาเกา) ในการนี้ นายศรีนวล อินตะไชยวงศ กํานันตําบลปาแดด ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานความชวยเหลือ
ในการกอสรางอางเก็บน้ําหวยมะแกง เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของตําบลปาแดด ตําบลแมสรวย และตําบลศรีถอย 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานความชวยเหลือโดยใหกรมชลประทานทําการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการฯ กอนซ่ึงหากเหมาะสมก็ใหพิจารณาชวยเหลือราษฎรดังกลาวตอไป 
 

(2) วัตถุประสงค 
  เพ่ือจัดหาน้ําสนับสนุนดานการเกษตรรวมท้ังเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎร 
 
(3) ประโยชนของโครงการ 
  (3.1) สามารถจัดสงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรไดประมาณ 2,000 ไร 
  (3.2) ทําใหราษฎร 4 หมูบาน 805 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 6,300 คน มีน้ําใชเพ่ือการอุปโภค

บริโภค ไดเพียงพอตลอดป 
  (3.3) ทําใหราษฎรมีผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน  

 
(4) สถานท่ีตั้ง 
  บานมะแกง  หมูท่ี 20 ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 

     
(5) ผลการดําเนินงาน 

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2547 จํานวนเงินท้ังสิ้น 29,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ ดังนี้ 

(5.1) กอสรางทํานบดินความสูง 21.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร กวาง 8.00 เมตร 
(5.2) กอสรางทางระบายน้ําลนแบบรางเท 
(5.3) วางทอสงน้ําฝงขวา 
(5.4) กอสราง Control Room และ Baffled Outlet  
(5.5) กอสรางอาคารแบงน้ําและน้ําตกแบบรางเท 
(5.6) กอสรางทอรับและระบายน้ํา 
(5.7) ความจุของอางฯ  2,145,000 ลูกบาศกเมตร 
(5.8) มีการจัดตั้งกลุม ผูใชน้ํา (กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน) สมาชิก จํานวน 284 คน  

 
(6) ผลลัพธการดําเนินงาน 

(6.1) ผลลัพธโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยใชประโยชนจากแหลงน้ําในการ
อุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ผูรับประโยชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังมีโครงการฯ ทําให
เกษตรกรสามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง จากเดิมทํานาปไดเพียงอยางเดียว ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน   

(6.2) โครงการชลประทานเชียงราย ไดจัดทําฝายเพ่ิมเติมจํานวน 3 แหง เพ่ือนําน้ําจากอางเก็บน้ํา
หวยมะแกงฯ ไปใช และเคยไดรับโลรางวัลกลุมผูใชน้ําจากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย   
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(6.3) นอกจากจะมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอแลว 
สิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการฯ ยังมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึนดวย  

(6.4) ประธานกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการท่ีดีในการใชประโยชนใหกับ
ชุมชนไดเปนอยางดี 

 
(7) ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จังหวัดเชียงราย ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวน 1 ราย ตําแหนงนายชางชลประทานชํานาญงาน สรุปผลไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

เกษตรกรใชน้ําฝนในการทําเกษตร 1 ครั้ง/ป  

ผลผลิตต่ํา สภาพแวดลอมแหงแลง มีการเผาปา 

มีน้ําเพียงพอ ทําเกษตรปละ 2 ครั้ง รายไดมากข้ึน 

สิ่งแวดลอมดีข้ัน 
 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ ตอบ
วา สอดคลองทุกประการ 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ตอบวา จัดประชุมสรางความเขมแข็ง ใหเสนอ
ความเห็น ใหความรูดานการบริหารน้ํา มีการพาไปดูงานนอกสถานท่ี 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ตอบวา ครบถวน 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ  ตอบวา มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค การเกษตรตลอดป 
ประโยชน ท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ตอบวา มีประสบการณในการ

ประสานงาน มีผลตอการพิจารณาเลื่อนตําแหนง เปนเกียรติประวัติ 
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ไมมี 
แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ไมมี 
 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 34 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
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ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 34 คน พบวา 

สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 67.6 สวนใหญมีอายุ 55-64 ป คิดเปนรอยละ 47.1 สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ  คิดเปนรอยละ 82.4 สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 
64.7 อาชีพหลักท้ังหมดเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 100.0 

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย 3.97 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง สูงสุด 7 แปลงสวนใหญมีพ้ืนท่ี

ถือครองท้ังหมดไมเกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 47.1 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 26.7 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปนนส.4จ. คิดเปน
รอยละ 38.2 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 264,758.82 บาท โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 197,858.82 บาท รองลงมารับจางเฉลี่ย 99,294.12 บาท เลี้ยงสัตวเฉลี่ย 75,425.00 บาท คาขายเฉลี่ย 
40,000 บาท จากลูกใหเฉลี่ย 28,939.37 บาท และรายไดอ่ืน ๆ เชน ทําธุรกิจสวนตัว อุตสาหกรรมในครัวเรือนเฉลี่ย 
27,666.67 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 158,638.18 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้  คาอาหาร
เฉลี่ย 108,504.25 บาท รองลงมา คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 54,644.83 บาท  คาเดินทางเฉลี่ย 
21,323.45 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 14,826.67 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย  14,363.30 บาท และ                
คาสาธารณูปโภคฯ เฉลี่ย 14,018.42 บาท 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ   
38.2 การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวา สวนใหญมีเงินออม คิดเปนรอยละ 82.4 โดยการสะสมเงินออมของ
ครอบครัว (ตอป) พบวา ท้ังหมดมีเงินออมต่ํากวา 20,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 100.0 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้
ในระบบ คิดเปนรอยละ 97.1 และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 2.9 โดยบางครัวเรือนมีหนี้ท้ังในและนอกระบบ 

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวา สวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 34.9 รองลงมาซ้ือน้ําจากรานคา    คิดเปน

รอยละ 15.9 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา เพียงพอ 
แหลงน้ําใช พบวา สวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมา.ใชน้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปน

รอยละ 25.4 ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา เพียงพอ 
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวา สวนใหญใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมา น้ําฝน คิดเปนรอยละ 27.4 ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร 
สวนใหญรอยละ 95.9 ตอบวา เพียงพอ 
 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ มีคา

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.60  รองลงมาคือ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม คาเฉลี่ย 3.57  สวนคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน มีคาเฉลี่ย 2.90 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุมผูใชน้ํา สวนใหญรอยละ 97.1 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 
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การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวา ทํานามีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ ทําไร และ

อุปโภคบริโภค คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.25 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ประมง มีคาเฉลี่ย 3.60 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.49 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

3.76 รองลงมาคือ มีรายไดเพ่ิมข้ึน คาเฉลี่ย 3.75 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลง
ทองเท่ียว มีคาเฉลี่ย 2.44 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ มี

คามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ  โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน คาเฉลี่ย 4.26  สวนคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ หนวยราชการและเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 3.85 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 79.4 และตอบวามีปญหา คิดเปนรอยละ 

20.6 โดยปญหาท่ีพบ คือ ชาวบานยังมีการถางปาเพ่ิม คิดเปนรอยละ 100.0 
ขอเสนอแนะ พบวารอยละ 47.1 ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้  ควรมีการปลูกปาทดแทน คิดเปนรอยละ 

36.8 รองลงมา อยากใหทําถนนบริเวณอางเก็บน้ําชองหายกายฯ  คิดเปนรอยละ 15.8 อยากใหขยายแนวทองสงน้ํา 
และลดการบุกรุกปา ในสัดสวนท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 10.5  

 

                  บริเวณอางเก็บน้ําชองหามกายฯ            ระบบสงน้ําเขาแปลงเกษตรกรผูรับประโยชน 
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                  พ้ืนท่ีรับประโยชนมีท้ังแปลงนา และไมผล 
2.4 โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชองหามกายพรอมกอสรางระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชองหามกาย 
และปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ําโพรงตะเขพรอมระบบสงน้ํา และขุดสระน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ขอพระราชทานแหลงน้ําเพ่ือชวยเหลือราษฎรตําบลโปงแดง ซ่ึงขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตร 
 
       (2) วัตถุประสงค 
      เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาภัยแลงซํ้าซากในฤดูแลง และบรรเทาความเสียหายจาก
ปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝน เปนแหลงเก็บกักน้ําในฤดูฝนไวในฤดูแลงสําหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค การปศุสัตว 
และการประมง ท้ังนี้ เพ่ือใหราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูดีข้ึน 
 
      (3) ประโยชนของโครงการ 
  ชวยเหลือราษฎรบานใหมเจริญธรรม หมูท่ี 14 ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก รวม 123 

ครัวเรือน ประชากร 400 คน ปศุสัตวประมาณ 2,000 ตัว ใหมีแหลงน้ําใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป และ

สามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรในชวงฤดูฝน 1,000 ไร และฤดูแลง 500 ไร 

(4) สถานท่ีตั้ง 
  บานใหมเจริญธรรม หมูท่ี 14 ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
    
      (5) ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  ปงบประมาณ 2556 จํานวนเงินท้ังสิ้น 31,370,000 บาท ดําเนินการปรับปรุงอาง
เก็บน้ําชองหามกายเดิมซ่ึงกอสรางโดยกรมพัฒนาท่ีดิน แตชํารุดเม่ือป 2546 จากอุทกภัย โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ดังนี้   
           (5.1) กิจกรรมปรับปรุงทํานบดินชองหามกาย ความยาว 135 เมตร สูง 15 เมตร กวาง 8 เมตร
และอาคารประกอบ 
      (5.2) กิจกรรมทางระบายน้ําลน กวาง 8 เมตร ยาว 117 เมตร   

      (5.3) กิจกรรมบอพักน้ํา ความจุ 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 8 แหง  
       (5.4) บอดักตะกอน จํานวน 15  แหง 
       (5.5) ประตูระบายอากาศ จํานวน 15 แหง 
       (5.6) ประตูน้ํา 2 นิ้ว จํานวน 30 แหง 
 
         (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
           (6.1) การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
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       (6.2) การใชประโยชนดานการอุปโภคบริโภค (เปาหมายหลัก) สามารถทําประปาหมูบานสนับสนุน
ราษฎรจํานวน 170 ครัวเรือน   
       (6.3) การใชประโยชนดานการเกษตร (เปาหมายรอง) ไดแก นาขาว พืชไร (มันสําปะหลัง) ประมง 

(จับสัตวน้ําในอาง) และปศุสัตว (เลี้ยงโคเนื้อ) มีกลุมผูใชน้ํา 1 กลุม สมาชิก 42 ราย 

       (6.4) ผลผลิตทางการเกษตร การปลูกขาวมีผลผลิตดีข้ึน การปศุสัตวเลี้ยงวัว สามารถใชน้ําในการ

เลี้ยงไดตลอดป ทําใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

       (6.5) จากการพัฒนาแหลงน้ํา ทําใหทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณข้ึน ความชุมชื้นมากข้ึน  

       (6.6) ราษฎรสวนใหญมีความพึงพอใจในการไดรับประโยชนจากแหลงน้ําเปนอยางยิ่ง 

(6.7) ปญหาท่ีพบในปจจุบัน บางแหงมีปญหาทอสงน้ําแตก (ทอ AC) ไมสามารถใชประโยชนจาก

แหลงน้ําไดอยางเต็มท่ี ดังนั้นราษฎรจึงขอใหชวยดําเนินการเปลี่ยนทอเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
         (7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชองหามกาย พรอมกอสรางระบบ    
สงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวน 1 ราย ตําแหนงนายชางชลประทาน
ปฏิบัติงาน สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

ในหนาแลงขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และปศุสัตว 
สภาพพ้ืนท่ีฝนตกนอยกวาคาเฉลี่ย สภาพดินอยูใน    
คาข้ันต่ําจะปลูกพืชข้ึนยาก อดีตใชน้ําฝน ไมสามารถ
เก็บเก่ียวได คุณภาพชีวิตปานกลางคอนขางต่ํา 

ชาวบานมีน้ําในการอุปโภค บริโภคและปศุสัตว
เพียงพอ มีแหลงน้ําสําหรับประมงมีน้ําเพ่ือการเกษตร
อยางเพียงพอในหนาฝน เสริมน้ําใชใหเพียงพอ 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ ตอบ
วา รวมประชุมกลุมผูใชน้ําปละ 1 ครั้ง ชวงวิกฤตน้ําไมเพียงพอ ทอแตก ปจจุบันมีการตั้งกลุมผูใชน้ํามีความสะดวกข้ึน 
ดูแลอางพระราชดําริ 2 อาง อางขนาดกลาง 1 โครงการ สถานีสูบน้ํา 6 โครงการ 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ตอบวา จัดประชุมชี้แจงวิธีการใชน้ํา เปนท่ีปรึกษา/
แนะนําวิธีการบํารุงรักษาระบบสงน้ํา และแนะนําการนําน้ําไปใชประโยชน/สงเสริมอาชีพ/เกษตร/ปศุสัตว/ประมง 
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การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ตอบวา ยังไมครบถวนสมบูรณ การใชประโยชนจากน้ํามากข้ึน มีน้ําแลวแตไม
สามารถนําไปใชประโยชนเติมศักยภาพของน้ําตนทุน  

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ตอบวา มีน้ําอุปโภค-บริโภค การเกษตร ปศุสัตว ประมง 
และบรรเทาอุทกภัย   

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ตอบวา มีประสบการณในการทํางานทําให
ทํางานงายข้ึน ชาวบานไดรับประโยชน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ไมมี 
แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ตอบวา การวางแผนในการพัฒนาและสงเสริมงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางชัดเจนและครบถวน รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 
(วางแผนการใชน้ํากับหนวยงานอ่ืน) อยากใหมีการพัฒนาหนวยงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหดีข้ึน 
ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ําชองหามกายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 14 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ําชองหามกายฯ  จํานวน 14 คน พบวาเปนเพศชายและหญิงใน

สัดสวนท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 50.0 สวนใหญมีอายุ 55-64 ป คิดเปนรอยละ 35.7 ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ คิดเปน
รอยละ 100.0 สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 57.1 
อาชีพหลักสวนใหญเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 92.9 

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 2.86 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 2 แปลง สูงสุด 5 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด 21-40  ไร คิดเปนรอยละ 42.9 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 26.75 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยสวนใหญเปนโฉนด 
คิดเปนรอยละ 85.7 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 150,178.57 บาท โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจากการ

เลี้ยงสัตว เฉลี่ย 86,388.89 บาท รองลงมาเปนรายไดจากการเกษตรเฉลี่ย 72,454.55 บาท รองลงมารายไดอ่ืน ๆ  
เฉลี่ย 55,750.00บาท รับจางเฉลี่ย 50,200.00 บาท รายไดบัตรผูสูงอายุ/สวัสดิการแหงรัฐเฉลี่ย 6,300 บาท เลี้ยง
สัตว เฉลี่ย 9,000.00 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 124,039.29 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาใชจาย
อ่ืน ๆ เฉลี่ย 52,700.00 บาท รองลงมา คาอาหารเฉลี่ย 43,55.3.57 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 29,000.00 บาท 
คาใชจายลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 21,450.00 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 14,416.67 บาท และคาสาธารณูปโภคเฉลี่ย 
10,135.71 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 
50.0 การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวาสวนใหญมีการสะสม คิดเปนรอยละ 71.4 โดยการสะสมเงินออมของ
ครอบครัว (ตอป) พบวา ท้ังหมดมีเงินออมตํ่ากวา 20,000 บาท/ป  คิดเปนรอยละ 100.0  การมีหนี้สิน พบวา มี
หนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 78.6  และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 7.1 

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
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แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญซ้ือจากรานคา คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมา น้ําประปา คิดเปนรอยละ 
38.1 น้ําฝน คิดเปนรอยละ 9.5 และน้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปนรอยละ 4.8 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน สวนใหญ
ตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 85.7 

แหลงน้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 77.8 รองลงมาน้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปน
รอยละ 11.1 และในสัดสวนท่ีเทากัน คือน้ําบาดาล/น้ําบอ และซ้ือจากรานคา คิดเปนรอยละ 5.6 ความเพียงพอของ
ปริมาณน้ําใชสวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 83.3 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําชองหามกายฯ คิดเปนรอยละ 
46.2 รองลงมาน้ําฝน คิดเปนรอยละ 42.3 น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 7.7 น้ําจากฝาย/อางฯ  
มีเพียงรอยละ 3.8  ความเพียงพอขงปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรสวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 73.1  

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน มีคา

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน คาเฉลี่ย 4.23  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการดําเนินการของ
โครงการฯ มีคาเฉลี่ย 3.45 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุมผูใชน้ํา สวนใหญรอยละ 92.9 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวา อุปโภค-บริโภค .มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ  

ทําไร และประมง  คาเฉลี่ย 4.00  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เลี้ยงสัตว มีคาเฉลี่ย 3.50 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ  3.76 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค มีคา

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ มีปริมาณน้ํา/แหลงน้ําเพ่ิมข้ึน มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว และมีกลุมท่ี
เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงน้ํา คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.00  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีอาชีพเพ่ิมข้ึน มี
คาเฉลี่ย 3.33 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การเปนสวนหนึ่งของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ ครอบครัวม่ันคงมีความสุข คาเฉลี่ย 4.43 สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.07 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 64.3  ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 35.7 

โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ทอชํารุด คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมา ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําชองหามกายฯ มี
ปริมาณนอย คิดเปนรอยละ 35.7 และการวางทอสงน้ํายังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด คิดเปนรอยละ 21.4  

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไดใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 64.3  ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน
รอยละ 35.7 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ขุดลอกอางเก็บน้ําฯ และปรับปรุงทอสงน้ํา ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน
รอยละ 55.6 และควรมีการวางแผนการใชน้ํา พัฒนาถนนบริเวณรอบอางฯ และขยายเขตสงน้ํา คิดเปนรอยละ 21.3 
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        สภาพบริเวณรอบอางเก็บน้ําชองหามกายฯ                         ระบบสงน้ําเขาแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  การใชประโยชนจากโครงการ เชน ทํานา และเลี้ยงสัตว 
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2.5 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

     (1) ความเปนมาของโครงการ 
       นายสุทิน  ทองทรัพย นายกองคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขอ
พระราชทานโครงการกอสรางฝายก้ันน้ํากํานันเหง เพ่ือชวยเหลือราษฎรหมูท่ี 1 2 3 5 และหมูท่ี 7 ตําบลลําปา และ
หมูท่ี 14 ตําบลพญาชัน ซ่ึงประสบความเดือดรอนจากการขาดน้ําทําการเกษตร  หนวยงานท่ีเก่ียวของไดสํารวจ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีพบวา การท่ีจะกอสรางฝายกํานันเหงนั้น จะมีปญหาและอุปสรรคของราษฎรตําบล
ขางเคียงได จึงเปลี่ยนเปนการปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยหัวควนเดิม และไดนําความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนและติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติม เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตามหนังสือ
สํานักราชเลขาธิการท่ี รล 0008.5/9617 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2554) 
       

(2) วัตถุประสงค 
       เพ่ือใหราษฎรไดมีน้ําสําหรับทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ 
 

 (3) ประโยชนของโครงการ 
ราษฎรจํานวน 163 ครัวเรือน 8 หมูบาน ตําบลลําปา และตําบลพญาขัน มีน้ําสําหรับทําการเกษตร

ประมาณ 2,950 ไร 
 
 (4) สถานท่ีตั้ง  

บานหัวควน หมูท่ี 1 ตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

      (5) ผลการดําเนินงาน 
      กรมชลประทาน ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  
ปงบประมาณ 2556 จํานวนเงินท้ังสิ้น 8,900,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จในป 2556 โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
   (5.1) ปรับปรุงถนนทางเขาโครงการ กวาง 3.50 เมตร. ยาว 440 เมตร 

(5.2) ขุดลอกคลองบริเวณท่ีวางแพสูบน้ํา  

(5.3) ติดตั้งแพและเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 ชุด  

- เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง ขนาด 132 kw อัตราการสูบ 0.35 ลูกบาศกเมตร/วินาที 

- ระบบไฟฟาควบคุม มอเตอรและแสงสวาง 

(5.4) ขยายเขตจําหนายไฟฟา 
     ป 2559 องคการบริหารสวนตําบลลําปาไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนทอสงน้ําใหมแทนทอ

เดิมท่ีชํารุด ลักษณะเปนทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ยาว 667 เมตร 2 แถว กอสรางอาคารปลาย
ทอสงน้ํา กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.71 เมตร และกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต โดยใชงบประมาณกรมสงเสริม
ปกครองทองถ่ิน จํานวน 8,900,000 บาท 
 
         (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 

   (6.1) โครงการดําเนินการ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการครบถวน ปจจุบันมีสมาชิกกลุมผูใช
น้ําจํานวน 114 ครัวเรือน 
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     (6.2) พ้ืนท่ีรับประโยชนในการทําการเกษตร ไดแก 
- นาขาว 1,298 ไร 
- ปาลมน้ํามัน 51 ไร 
- พืชผัก 41.5 ไร 
- บอปลา 10 ไร 

     (6.3) ประชาชนมีการรวมกลุมผูใชน้ําและมีความเขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยมี
ผูนําท่ีเขมแข็ง ใหการสนับสนุนการใชประโยชนจากแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (6.4) ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร โดยเฉพาะขาวมีผลผลิตดีข้ึน ทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 
        

   (7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพัทลุง ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 2 ราย ประกอบดวย ดังนี้ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลลําปา 1 ราย และนายชางชลประทานชํานาญงาน 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38  
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 
กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

น้ําไมเพียงพอ เกษตรใชน้ําฝน ไมมีความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ 

มีน้ําเพียงพอ เกษตรกรสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดมากข้ึน เกษตรกรรักหวงแหนท่ีดิน มีความรัก
และสามัคคี 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการจัดสรรน้ํา หาคนไปดูโครงการ
และพัฒนาตนเองมากข้ึน 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง รอยละ 50.0 ตอบวา ชวยเหลือเสนอแนะในการ
บริหารแบงกลุมใชน้ํา แนะนําเรื่องกฎระเบียบ ใหความรูเก่ียวกับซอมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน และ
รอยละ 50.0  ตอบวา มีงบประมาณใหเกษตรกรปลูกขาว มีประชุมประจําเดือนท่ี อบต. กอนฤดูกาล ปละ 3 ครั้ง 
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ รอยละ 50.0 ตอบวา ครบถวน และรอยละ 50.0 ตอบ รอการแกไข 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ รอยละ 66.7 ตอบวา มีรายไดเพ่ิมข้ึน และรอยละ 33.3 
ตอบวา มีความม่ันคงในอาชีพทางการเกษตร 



26 
 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา มี
ประสบการณในการทํางาน ทําใหทํางานงายข้ึน ชาวบานไดรับประโยชน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 33.3 ตอบวา งบประมาณไมเพียงพอ และรอยละ 33.3  
ตอบวา การทํางานตองใชจากหลายสวนทําใหควบคุมหรือกําหนดการทํางานไดยาก และรอยละ 33.3 ตอบวา งบมีความ
ลาชา 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ รอยละ 50.0  ตอบวา อยากใหสวนกลางจัดหา
งบประมาณในการดําเนินงานอายุไขของอุปกรณท่ีตองเปลี่ยน ควรมีคาใชจายในการดูแลในระยะยาว และรอยละ 
50.0  ตอบวา มีการประชุมหรือหารือกันมากข้ึน 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควน                  

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 24 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 

14 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.8 สวนใหญมีอายุ 45-54 ป คิดเปนรอยละ 45.8 สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 100.0 สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 
คิดเปนรอยละ 45.8 อาชีพหลักท้ังหมดเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 100.0  

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย 4.58 แปลง ท่ีดินถือครองตํ่าสุด 1 แปลง สูงสุด 14 แปลง ท้ังหมดมี

พ้ืนท่ีถือครองไมเกิน 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 32.7 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 27.49 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยสวนใหญเปนโฉนด 
คิดเปนรอยละ 80.6 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 223,589.58 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 152,656.25 บาท รองลงมาธุรกิจสวนตัวเฉลี่ย 109,500 บาท รายไดอ่ืน ๆ 100,000 บาท รายได
จากการใหกูเฉลี่ย 96,000 บาท คาขายเฉลี่ย 74,375 บาท รับจางเฉลี่ย 71,600 บาท เลี้ยงสัตวเฉลี่ย 25,428.57 บาท 
และรายไดจากบัตรผูสูงอายุเฉลี่ย 15,000 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 198,576.50 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาอาหาร
เฉลี่ย 89,381.82 บาท รองลงมาคาใชจายในการลงทุนประอาชีพเฉลี่ย 52,045.57 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 
50,057 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 29,230.00 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 24,250.00 บาท คาสาธารณูปโภคเฉลี่ย 
19,126.78 บาท และคาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 13,427.50 บาท  

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 
50.0 การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวา สวนใหญมีการออม คิดเปนรอยละ 66.7 โดยการสะสมเงินออมของ
ครอบครัว (ตอป) พบวา สวนใหญมีเงินออมต่ํากวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.3 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สิน
ท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบคิดเปนรอยละ 83.3 และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 4.2  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญ ซ้ือน้ําจากรานคา คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาน้ําประปา คิดเปน

รอยละ 20.00 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 10.0 และน้ําฝนมีเพียง รอยละ 3.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน 
ท้ังหมดตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 100.00 
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แหลงน้ําใช พบวา สวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมา น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปน
รอยละ 13.9 น้ําฝน/น้ําจากแมน้ําฯ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 8.3 และน้ําจากฝาย/อางฯ  และซ้ือน้ําจาก
รานคาในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 5.6 ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปน
รอยละ 91.7 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนฯ คิดเปนรอยละ 
63.2 รองลงมาน้ําฝนและน้ําจากแมน้ํา/ลําคลองตามธรรมชาติ ในสัดสวนท่ีเทากัน  คิดเปนรอยละ 15.8 และน้ํา
บาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 5.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวาเพียงพอคิดเปน 
รอยละ 81.6 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจูงใจให

ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ โครงการเปดโอกาสให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน คาเฉลี่ย 4.17 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสนิ/ท่ีดิน มีคาเฉลี่ย 3.13 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา  
การรวมกลุม สวนใหญรอยละ 95.8 ตอบวาเปนสมาชิกลุมผูใชน้ํา 
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90    
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวา ทํานา มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือ  ทําไร ปลูก

ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.33 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อุปโภค-บริโภค มีคาเฉลี่ย 3.00 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร มีคามาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.61  รองลงมาคือ มีปริมาณน้ํา/แหลงน้ําเพ่ิมข้ึน คาเฉลี่ย 4.46 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีอาหาร
จากการประมงในการดํารงชีพ  มีคาเฉลี่ย 3.30  

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การเปนสวนหนึ่งของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือ ครอบครัวม่ันคงมีความสุข คาเฉลี่ย 4.71 สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ หนวยราชการและเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 4.21 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 58.3 มีปญหา คิดเปนรอยละ 41.7  

โดยปญหาที่พบมากที่สุด คือ น้ําเค็มทําใหขาวตาย ผลผลิตไมดี คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา การระบายน้ํา 
ไมท่ัวถึง ระดับพ้ืนท่ีสูงกวาระบบสงน้ํา คิดเปนรอยละ 30.0 ปญหาเครื่องสูบน้ํา เชน ชํารุด มีคาใชจายสูง คิดเปนรอยละ 
20.0 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไดใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 62.5 ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
37.5 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ขุดคลองขยายคูสงน้ํา ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 
40.0 รองลงมาตองการระบบกระจายน้ําเปนคอนกรีตเพ่ือใหกระจายน้ําไดสะดวก และลดคาใชจายเรื่อง
กระแสไฟฟา คิดเปนรอยละ 26.7   
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                           สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 

 

 
                 ระบบสงน้าํเขาแปลงของเกษตรกร และพ้ืนท่ีรับประโยชนสวนใหญทํานา 
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2.6 โครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได

พระราชทานพระราชดําริเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ  2552 ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แกนายสุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร และนายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและการแกไขปญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
(จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา) และการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล(จังหวัดปตตานีและจังหวัด
นราธิวาส) ในการนี้ สํานักงาน กปร. รวมกับกรมชลประทาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของไปตรวจสอบขอเท็จจริงใน
พ้ืนท่ีตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอุทกภัย 

 
         (2) วัตถุประสงค 
      เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และทําการเกษตรในฤดูฝน และ    
ฤดูแลงและเปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ แหลงใหมในทองถ่ิน และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําจืด 
 
        (3) ประโยชนของโครงการ 

สามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาไดสวนหนึ่ง 
และเปนแหลงเก็บกักน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง นอกจากนี้ ยังเปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง 

 
         (4)  สถานท่ีตั้ง 

บานพรุเตียว หมูท่ี 1 ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
         

(5) ผลการดําเนินงาน 
     กรมชลประทาน ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  

ปงบประมาณ 2555 จํานวนเงินท้ังสิ้น 38,000,000 บาท  ไดดําเนินการขุดลอกพรุเตียว พ้ืนท่ีประมาณ 400 ไร 
เก็บกักน้ําได 2.2 ลานลูกบาศกเมตรใหเปนแกมลิงเพ่ือรองรับน้ําชวงฤดูน้ําหลาก โดยมีสวนประกอบ ไดแก 

(5.1) คันก้ันน้ําขนาดหลังคันกวาง 2 เมตร ยาว 3,859.5 เมตร 
(5.2) ทอระบายน้ํา ขนาด 2×2 เมตร 3 แถว 1 แหง 
(5.3) ทอลอดคันก้ันน้ําขนาด เสนผานศูนยกลาง 1 เมตร 2 แถว 3 แหง 
(5.4) ทอลอดคันก้ันน้ําเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 3 แถว 7 แหง 
(5.5) ทางรับน้ําพ้ืนกวาง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
(5.6) ขุดลอกคลองชักน้ํากนคลองกวาง 12 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 500 เมตร 

 
         (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
      (6.1) การดําเนินโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

    (6.2) ปจจุบันปญหาน้ําทวมไดบรรเทาลง ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรไดตลอดป 
     (6.3) ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี คือ ทําระบบประปาขนาดใหญโดยใชน้ําจากแกมลิง 

เนื่องจากแกมลิงมีปริมาณน้ําท่ีเพียงพอ ราษฎรสามารถนําน้ํามาใชทําประปาได จะชวยในเรื่องอุปโภคบริโภคไดดีข้ึน 
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          (7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ   
จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 8 ราย ประกอบดวย ดังนี้  ปลัดอําเภอกรมการปกครอง 2 ราย 
รองนายกเทศบาลตําบลลําไพล 1 ราย กํานันตําบลลําไพล 1 ราย ประธานสภาเทศบาลตําบลลําไพล 1 ราย 
อนุกรรมธิการลุมน้ําภาค 8 ฝงภาคตะวันออก 1 ราย หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 5 กรมชลประทานสงขลา 1 
ราย และสมาชิกเทศบาลลําไพล 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45  
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

1. มีน้ําทวมทุกป ประชาชนเดือดรอน 1. ลดปญหาน้ําทวมอยางเห็นไดชัด 

2. พ้ืนท่ีกักขังน้ําและเปนปารกราง เปนพ้ืนท่ีไมมี
ประโยชนตอชุมชน 

2. มีพ้ืนท่ีการเกษตรมากข้ึน เปนแหลงน้ําทํา
ประโยชนตอชุมชนและพ้ืนท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 

 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
รอยละ 50.0 ตอบวา   มีแผนตอยอดจากโครงการพรุเตียว ใชน้ําทําระบบประปาขนาดใหญ ทําการขุดลอก เพ่ือใหชุมชน
ไดมีน้ําใชในการเกษตรและ รอยละ 50.0 ทําเปนแหลงทองเท่ียว สวนสาธารณะ สถานท่ีออกกําลังกาย ทําเปนศูนย
ราชการของตําบล 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ใหประชาชนมีสวนรวม 
ใหทุกคนใชประโยชนจากโครงการ ชวยกันดูแลและรักษาไว 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ รอยละ 80.0 ตอบวา ครบถวน และรอยละ 20.0 ตอบวารอการแกไข 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ รอยละ 60.0 ตอบวา แกปญหาน้ําทวม และรอยละ 40.0 
ตอบวา ประชาชนไดทําการเกษตรอยางตอเนื่อง และมีปลาบริโภคตลอดท้ังป 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 33.3 ตอบวา รับทราบปญหาและ
ทราบแนวทางการดําเนินงานตามพระราชดําริ รอยละ 33.3 ตอบวา ภาคภูมิใจ ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน มี
ผลงานการปฏิบัติงานโครงการพระราชดําริ และรอยละ 33.3 ตอบวา มีผลงานทําโครงการพระราชดําริ ชวยเหลือ
ประชาชนไดมากข้ึน 
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ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 50.0 ตอบวา น้ําอุปโภคบริโภค ขาดแคลนในหนาแลง 
และรอยละ 50.0 ตอบวา การตื้นเขินของแกมลิง 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ รอยละ 50.0 ตอบวา อยากใหทําโครงการประปา
ขนาดใหญ แกปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ใหแกประชาชน และรอยละ 50.0 ตอบวา อยากใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของปรับปรุงแหลงน้ําท่ีตื้นเขินเพ่ือกักเก็บน้ําไดเพ่ิมข้ึน 
 

(7.2) ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 90 คน สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการแกมลิงพรุเตียวฯ  จํานวน 90 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 53.3 สวนใหญมีอายุ 55-64 ป คิดเปนรอยละ 30.0 สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 58.9
สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 31.1 อาชีพหลักสวนใหญ
เปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 57.8  

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย 2.10 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง สูงสุด 6 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดไมเกิน 21 ไร คิดเปนรอยละ 75.6 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 12.54 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยสวนใหญเปนโฉนด 
คิดเปนรอยละ 51.1 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 143,456.90 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจากการทํา

ธุรกิจสวนตัวเฉลี่ย 158,666.67 บาท รองลงมาคาขายเฉลี่ย 107,087.52 บาท รับราชการเฉลี่ย 100,846.15 บาท 
รายไดจากการใหกูเฉลี่ย 96,000 บาท การเกษตรเฉลี่ย 86,478.57 บาท รับจางเฉลี่ย 78,694.12 บาท รายไดอ่ืน ๆ 
เฉลี่ย 36,000 บาท และรายไดจากการสงเคราะห (บัตรผูสูงอายุ) เฉลี่ย 8,700 บาท  

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 119,200.00 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาลงทุนใน
การประกอบอาชีพหลักเฉลี่ย 90,469.44 บาท รองลงมา คาอาหารเฉลี่ย 64,654.29 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 
45,280 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 33,600 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 29,031.46 บาท คาใชจายในการลงทุน
ประกอบอาชีพรอง เฉลี่ย 26,666.67 บาท และคาสาธารณูปโภคเฉลี่ย 17,252.17 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายได ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ
55.6 การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวาสวนใหญ ไมมี คิดเปนรอยละ 80.0 สําหรับครัวเรือนท่ีตอบวามีการ
ออมเงิน คิดเปนรอยละ 20.0 สวนใหญมีเงินออมต่ํากวา 20,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 44.4 การมีหนี้สิน พบวา มี
หนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 67.8 และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 10.0  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน/น้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาซ้ือจากรานคา คิดเปน

รอยละ 27.3 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 19.6 น้ําฝน คิดเปนรอยละ 8.4 และน้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ 
มีเพียงรอยละ 2.1 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน/น้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 70.6 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝน คิดเปนรอยละ 43.7 รองลงมาน้ําประปา
คิดเปนรอยละ 23.3 น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 16.5 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 15.5 
และใชน้ําจากฝาย/อางฯ มีเพียงรอยละ 1.0 ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวาเพียงพอ 
รอยละ 53.4  
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ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ คาเฉลี่ย 4.00 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวม
ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 3.02 

ขอมูลดานความพึงพอใจตอโครงการฯ 
ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การเปนสวนหนึ่งของโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากที่สุด คาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน คาเฉลี่ย 4.00 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประสานงานและใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ย 3.47 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 86.7 และไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 13.3 

โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ยังใชประโยชนจากโครงการฯ ไมเต็มท่ีเนื่องจากระดับความลึกของแกมลิงนอยไป คิด
เปนรอยละ 91.7 และขาดการประชาสัมพันธจากหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 8.3 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไมมีเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 64.6 และมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
35.6 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ควรพัฒนาใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ประปา) คิดเปนรอยละ 37.5 
รองลงมา ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ ควรพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีของแกมลิงเปนแหลงทองเท่ียวหรือท่ีพักผอนหยอนใจ 
สถานท่ีออกคําสั่ง ควรทําโครงการตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ คิดเปนรอยละ 18.8  และใน
สัดสวนท่ีเทากัน คือ ควรพัฒนาใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และอ่ืน ๆ เชน ทําถนนไฟฟารอบแกมลิง  เลี้ยงปลา
ในแกมลิง คิดเปนรอยละ 94.4 และเปนแหลงน้ําใชยามฉุกเฉิน เชน ดับเพลิง คิดเปนรอยละ 6.3  

ขอมูลดานความเปนอยูกอน/หลังมีโครงการฯ  
ความเปนอยูกอนมีโครงการฯ สวนใหญตอบวา น้ําทวมในพ้ืนท่ี  คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมา

พ้ืนท่ีเพาะปลูก/พืชผลเกษตรเสียหาย คิดเปนรอยละ 20.4 การเดินทางไมสะดวก คิดเปนรอยละ 12.3 และนอยสุด 
การใชชีวิตลําบาก คิดเปนรอยละ 6.1  

ความเปนอยูหลังมีโครงการฯ สวนใหญตอบวา น้ําไมทวม คิดเปนนรอยละ 68.3 รองลงมา การ
เดินทางสะดวกข้ึนและชีวิตดีข้ึนในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 14.6 และนอยสุด พืชผลการเกษตรไมเสียหาย 
คิดเปนรอยละ 2.4 

ขอมูลดานประโยชนจากโครงการฯ /ความตองการในอนาคต 
ประโยชนจากโครงการฯ สวนใหญตอบวา ไดมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภค คิดเปน

รอยละ 29.2 ลดน้ําทวม และมีแหลงประมงน้ําจืด ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 25.0 ปองกันน้ําทวม คิดเปน
รอยละ 12.5 และนอยสุด เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ คิดเปนรอยละ 8.3 

ความตองการในอนาคต  สวนใหญตอบวาควรพัฒนาบริเวณโครงการแกมลิงฯ เปนทองเท่ียว
เท่ียว/พักผอนหยอนใจ/สถานท่ีออกกําลังกาย คิดเปนนรอยละ 58.3 รองลงมานําน้ําในแกมลิงทําประปา คิดเปน
รอยละ 33.3  และนอยสุด ทําถนนลาดยางบริเวณรอบแกมลิง คิดเปนรอยละ 8.3 
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                                               บริเวณรอบโครงการแกมลิงพรุเตียวฯ 
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2.7 โครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
     (1) ความเปนมาของโครงการ 

  เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตระเวนชายแดนบานสวนเพชร หมูท่ี 15 
บานคลองกลาง ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ มีพระราชดําริ ใหหาแนวทางชวยเหลือโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานสวนเพชรและราษฎรบริเวณใกลเคียง ซ่ึงประสบความเดือดรอนจากภัยแลงขาดแคลน
น้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร 

 
(2) วัตถุประสงค 

เพ่ือชวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสวนเพชร และราษฎรในพ้ืนท่ี หมูท่ี 15 ตําบลละแม 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ใหมีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรอยางเพียงพอตลอดป        

 
(3) ประโยชนของโครงการ 

 (3.1) ทําใหโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานสวนเพชรตลอดจนราษฎรในพ้ืนท่ี หมูท่ี 15 ตําบล
ละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 25 ครัวเรือน ใหมีน้ําใชเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร พ้ืนท่ีทํา
การเกษตร จํานวน 320 ไร ไดอยางเพียงพอตลอดป 

(3.2) ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปาบริเวณใกลเคียงโครงการฯ เกิดความชุมชื่น 
 
(4) สถานท่ีตั้ง 

 บานคลองกลาง หมูท่ี 15 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
    

(5) ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2557 จํานวนเงินท้ังสิ้น 16,082,000 บาท แลวเสร็จในปเดียวกัน 
โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
      (5.1) ขุดลอกตะกอนหนาทํานบ 9,550 ลูกบาศกเมตร 
      (5.2) ทํานบดิน 1 แหง 
     (5.3) อาคารอัดน้ํา จํานวน 1 แหง สูง 5.00 เมตร กวาง 6.10 เมตร ยาว 60.5 เมตร พรอมบาน
ระบายน้ําควบคุม ขนาด 1.5X1.5 เมตร 
      (5.4) กอสรางระบบทอสงน้ํา ความยาวรวม 3,020 เมตร 
        (5.5) Air Valve 4 แหง 
     (5.6) อาคารจายน้ํา 13 จุด 
     (5.7) Blow off Structure  4 แหง 
      (5.8) อาคารปลายทอ 1 แหง 
      (5.9) ตอมอ 2 แหง 

(6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
     (6.1) การดําเนินงานโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการยกเวนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานสวนเพชรท่ีไดรับน้ําจากพ้ืนท่ีอ่ืน  
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    (6.2) ราษฎรใชน้ําในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร เชน ทําสวนทุเรียน ปาลมน้ํามัน กลวยหอม 
มังคุด มีผลผลิตดีข้ึน ทําใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนพืชท่ีปลูกจากปาลมและยางพาราเปนไมผล (ทุเรียน) 
เพ่ิมข้ึน 
     (6.3) การใชน้ําเพ่ือการบริโภคราษฎรซ้ือน้ําดื่มจากเอกชน 

(6.4) ราษฎรมีการรวมกลุมผูใชน้ํา เก็บคาแรกเขารายละ 100 บาท จากนั้นไมมีการเก็บคาน้ําอีก 
     (6.5) ปญหาอุปสรรค คือ ในฤดูแลงน้ําไมเพียงพอราษฎรมีความตองการใหชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนน้ําในฤดูแลงโดยขอเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ําในทํานบและกระจายน้ําใหเกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
ตองการใหรัฐลงทุนแกไขปญหาการผลิตน้ําดื่ม และอยากใหจัดตั้งกลุมสหกรณ 

 
(7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดชุมพร ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 2 ราย ประกอบดวย ดังนี้ นายชางชลประทานอาวุโส 1 ราย 
และวิศวกรมชลประทานชํานาญการ 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 
กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

น้ําไมเพียงพอ เกษตรใชน้ําฝน ไมมีความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ 

มีน้ําเพียงพอ เกษตรกรสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดมากข้ึน เกษตรกรรักหวงแหนท่ีดิน มีความรัก
และสามัคคี 

 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ใหคําเสนอแนะการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด ซอมแซม ปรับปรุง อาคารตาง ๆ ให
พรอมใชงาน 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง รอยละ 50.0 ตอบวา แนะนําใหสมาชิกดูงานในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และรอยละ 50.0 ตอบวา มีการผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีการ
บริหารจัดการน้ําในรูปคณะกรรมการ 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ครบถวน 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
เกษตรกรรม มีรายไดเพ่ิมข้ึน และคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 50.0  ตอบวา ภาคภูมิใจท่ีได
บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน รอยละ 50.0 ตอบวา มีความภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการพระราชดําริ 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา การบริหารจัดการน้ํา กลุมใชน้ํายัง
ไมเขมแข็ง และระบบทอสงน้ําชํารุดเสียหาย 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา สงเสริมกลุมผูใชน้ําให
เขมแข็ง และซอมแซมระบบทอสงน้ําท่ีชํารุดเสียหาย 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 7 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการอัดน้ําหวยตายุทธฯ จํานวน 7 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 71.4 สวนใหญมีอายุ 65 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 42.9 ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 100.0
สําหรับการศึกษาท้ังหมด จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 100.0 อาชีพหลักท้ังหมด
เปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 100.0  

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 2.54 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง สูงสุด 2 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดไมเกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 71.4 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 22.07 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปน สปก.                
คิดเปนรอยละ 71.4 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 153,028.60  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดรับราชการ/

พนักงานบริษัทเฉลี่ย 144,000 บาท รองลงมา รายไดจากการเกษตรเฉลี่ย 103,366.70 บาท รับจางเฉลี่ย 100,000 
บาท และรายไดจากการคาขายเฉลี่ย 31,500 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 122,758.60 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาอาหาร 
เฉลี่ย 66,885.71 รองลงมาคาเดินทางเฉลี่ย 18,720.00 บาท คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 17,140.00 
บาท คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 11,400.00 บาท และคาสาธารณูปโภคเฉลี่ย 10,988.53 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายได ไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
42.9 การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวาสวนใหญ ไมมีการออม คิดเปนรอยละ 71.4 โดยการมีหนี้สิน พบวา มี
หนี้สิน คิดเปนรอยละ 85.7 โดยท้ังหมดเปนหนี้ในระบบ  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญ ซ้ือจากรานคา คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาน้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปน

รอยละ 28.6 และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 14.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปน 
รอยละ 85.7 

แหลงน้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาน้ําประปา คิดเปน
รอยละ 36.4 และในสัดสวนท่ีเทากัน คือ น้ําฝนและน้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปนรอยละ 9.1 ความเพียงพอของปริมาณ
น้ําใช  สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 90.9  

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝน คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาน้ําบาดาล 
คิดเปนรอยละ 26.7 น้ําจากโครงการฯ คิดเปนรอยละ 20.0 และน้ําจากฝาย/อางฯ น้ําจากบอขุด คิดเปนรอยละ 6.7 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 80.0 
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ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา รวมประชุมกับสวนราชการ มีคามากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ  รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา สิ่งกอสราง
ในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน. คาเฉลี่ย 4.40  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการมี
คาเฉลี่ย 3.00 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุมสวนใหญรอยละ 85.7 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 
เรื่องท่ีมีคาสูงสุดในระดับปานกลางมีเพียงหนึ่งกิจกรรม คือ ทําสวน/ไมผล คาเฉลี่ย 3.30 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ  3.53 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ  มี

คามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ มีปริมาณน้ํา/แหลงน้ําเพ่ิมข้ึน มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร มีรายได
เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.00 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค
บริโภค ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุมในการใชน้ํา มีกลุมท่ีเขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงน้ํา  

และไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.00 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การประสานงานและใหคําแนะนํา

ของเจาหนาท่ี ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนการเปนสวนหนึ่งของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และครอบครัวม่ันคงมีความสุข มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.00 รองลงมาคือ หนวย
ราชการและเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ และการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี คาเฉลี่ยเทากันคือ 3.80 

สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 3.50 

ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 57.1 ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 42.9 โดย
ปญหา คือ ทอชํารุด/แตก คิดเปนรอยละ 100.0 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไดใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 57.1 ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
42.9 สําหรับใหขอเสนอแนะท้ังหมดตอบวา ควรซอมแซมแนวทอท่ีชํารุด คิดเปนรอยละ 100.0 
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                      บริเวณโครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธ 
 

                 พ้ืนท่ีรับประโยชนสวนทําสวนไมผล (ทุเรียน) 
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2.8 โครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
     (1) ความเปนมาของโครงการ 

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับ
โครงการกอสรางฝายหวยยวนไทรไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2544 ตามท่ี 
นายประหยัด เพ็งจันทร ขอพระราชทานโครงการฝายหวยยวนไทรพรอมระบบสงน้ํา เนื่องจากราษฎรประสบปญหา
ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแลง 
 

(2) วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของชุมชนและทําการเกษตรในฤดูแลง เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหมีคุณภาพดีข้ึน เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวของประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บริเวณใกลเคียง 

 

(3) ประโยชนของโครงการ 
  (3.1) ราษฎรบานยวนไทร หมู 5 ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 187 ครัวเรือน 

935 คน จะมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตรตลอดท้ังป   
  (3.2) พ้ืนท่ีการเกษตรจํานวน 700 ไร มีน้ําสําหรับการเพาะปลูก 
  (3.3) ราษฎรจะมีรายไดเฉลี่ยตัวครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 25,000 บาท/ป เปน 50,000 บาท/ป 
  (3.4) ราษฎรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงจะมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 

(4) สถานท่ีตั้ง  
  บานยวนไทร หมูท่ี 5 ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
   
(5) ผลการดําเนินงาน 

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2545 และแลวเสร็จในปเดียวกัน จํานวนเงินท้ังสิ้น 16,753,100 บาท 
โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
        (5.1) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.0 เมตร สันฝายยาว 18 เมตร 

(5.2) ทอสงน้ํา ยาว 3,460 กิโลเมตร 
       (5.3) ตอมอ 3 แหง 

(5.4) บอพัก Gate valve 1 แหง 
       (5.5) Air valve 4 แหง 
       (5.6) Blow off 3 แหง 
       (5.7) บอพักน้ํา 3 แหง 

(5.8) อาคารจายน้ํา 9 แหง 
 

(6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
    (6.1) การดําเนินงานโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
    (6.2) ในสวนของน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ราษฎรไมไดใชน้ําจากโครงการเนื่องจากน้ําไมสะอาด 

แตนําไปใชในการทําการเกษตร ปลูกไมผล เชน ทุเรียน ลองกอง กลวยหอม มังคุด และใชน้ําจากประปาหมูบานใน
การอุปโภคบริโภค    
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     (6.3) ราษฎรมีการรวมกลุมผูใชน้ํา สมาชิก 130 ครัวเรือน เก็บคาน้ําอุปโภค 50 บาท/ครัวเรือน/ป 
และคาใชน้ําทําการเกษตร 200-300 บาท/ครัวเรือน/ป (แลวแตวารายใดจะใหเทาไหร ไมมีการกําหนดท่ีชัดเจน) 
    (6.4) ราษฎรบริเวณฝายทํากิจกรรมในวันสําคัญอยางตอเนื่อง  
     (6.5) ปญหาของโครงการ เชน ทอสงน้ําตอนตนสายมีทรายทับถม ทอสงน้ําแตก อุปกรณชํารุด  
น้ําไมสะอาด 

(6.6) ความตองการของราษฎร        

        - ตองการน้ําเพ่ิมเนื่องจากปจจุบันหนาแลงปริมาณน้ํานอยลง และมีสมาชิกผูใชน้ําเพ่ิมข้ึนจากอดีต 

        - บางรายท่ีอยูบนท่ีสูงไมสามารถใชน้ําได อยากใหจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน 

        - ใหรัฐลงทุนแกไขปญหาการผลิตน้ําดื่ม 

        - อยากใหเปนกลุมสหกรณ   
(7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการกอสรางฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดชุมพร ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวน 1 ราย ตําแหนงนายชางชลประทานอาวุโส  สรุปผลไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 
ขาดน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม และอุปโภค-

บริโภค 
 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ  ตอบ
วา ใหคําเสนอแนะการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด ซอมแซม ปรับปรุง อาคารตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง  ตอบวา แนะนําใหสมาชิกดูงานในพ้ืนท่ีใกลเคียง และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ  ตอบวา ครบถวนตามแบบ และการใชน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ตอบวา มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม  มีรายได
เพ่ิมข้ึน  คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ตอบวา ภาคภูมิใจท่ีไดบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ไมมี 
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(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 52 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการฝายหวยยวนไทรฯ  จํานวน 52 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 57.7 สวนใหญมีอายุ 45-54 ป คิดเปนรอยละ 28.8 ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 100.0  
สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 67.3 อาชีพหลักสวนใหญ
เปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 88.5  

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 1.79 แปลง ท่ีดินถือรองต่ําสุด  1 แปลง สูงสุด 4 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด ไมเกิน 20 ไรคิดเปนรอยละ 51.9 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 21.20 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปนสปก./สปก.
4-01 คิดเปนรอยละ 69.2 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 107,246.15 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจากการ

รับจางเฉลี่ย 106,030.77 บาท รองลงมา รายไดจากการเกษตร เฉลี่ย 83,625.02 บาท คาขายเฉลี่ย 77,222.22 บาท 
ธุรกิจสวนตัวเฉลี่ย 50,000 บาท รายไดอ่ืน ๆ เฉลี่ย 41,400 บาท ลูกใหเฉลี่ย 36,000 บาท อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 13,100 บาท เลี้ยงสัตวเฉลี่ย 8,800 บาท และรายไดจากการสงเคราะห (บัตรสวัสดิการแหงรัฐ บัตร
ผูสูงอายุ) เฉลี่ย 7,800 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 152,275.37 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้  คาใชจาย
อ่ืน ๆ เฉลี่ย 143,333.33 บาท รองลงมา คาใชจายในการประกอบอาชีพเฉลี่ย 56,901.11 บาท คาอาหารเฉลี่ย 
49,634.00 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 24,000 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 19,816.13 บาท และคาสาธารณูปโภค  (คา
น้ํา คาไฟ คาโทรศัพท) เฉลี่ย 14,018.42 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ
50.0  การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวามีสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 50.0 คือ มีการออมเงินและไมมีการออม
เงิน สวนใหญ โดยการสะสมเงินออมของครอบครัว (ตอป) พบวา ท้ังหมดมีเงินออมต่ํากวา 20,000 บาท  คิดเปน
รอยละ 100.0 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 63.5  และหนี้นอกระบบ 
คิดเปนรอยละ 7.7 

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญซ้ือน้ําจากรานคา คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา น้ําบาดาล/น้ําบอ คิด

เปนรอยละ 15.2 น้ําประปา คิดเปนรอยละ 13.9 น้ําฝน คิดเปนรอยละ 11.4 น้ําประชารัฐ คิดเปนรอยละ 8.9 น้ํา
จากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ และน้ําจากฝาย/อางฯ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 6.3 ความเพียงพอของ
ปริมาณน้ํากิน สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 60.8 

แหลงน้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําจากฝาย/อางฯ คิดเปนรอยละ 38.6  รองลงมาน้ําประปา คิดเปน
รอยละ 15.7 น้ําฝน และน้ําบาดาล/น้ําบอ ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 14.5 น้ําจากแมน้ํา/ลําคลอง
ธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 8.4 ซ้ือจากรานคา คิดเปนรอยละ 4.8 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3.6 ความเพียงพอของปริมาณ
น้ําใช สวนใหญตอบวาไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 68.7 
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แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาน้ําจากฝาย/อางฯ 

และน้ําจากอางเก็บน้ําหวยยวนไทรฯ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 17.9 น้ําประปา คิดเปนรอยละ  13.1 น้ํา
จากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 10.7 น้ําบาดาล/บอขุด คิดเปนรอยละ 8.3 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 2.4 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวาไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 73.8 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ และ

รวมประชุมกับสวนราชการ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ  
คาเฉลี่ย 3.79 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 2.90 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุม รอยละ 88.5 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.03 
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวาทําสวน/ไมผล มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือ 

เกษตรผสมผสาน คาเฉลี่ย 3.40 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เลี้ยงสัตวและประมง มีคาเฉลี่ย 2.13 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.94 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ มีคา

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.65 รองลงมาคือ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน คาเฉลี่ย 3.59  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีน้ําเพียงพอ
สําหรับทําการประมง มีคาเฉลี่ย 1.55 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา การเปนสวนหนึ่งของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคือ ครอบครัวม่ันคงมีความสุข คาเฉลี่ย 4.08 สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี มีคาเฉลี่ย 3.87 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 82.7 ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 17.3 โดย

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ น้ําไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 86.0 รองลงมาน้ําไมสะอาด/ขุน คิดเปนรอยละ 7.0 และ  
ทอสงน้ําชํารุด คิดเปนรอยละ 4.7 และมีตะกอนดินมาทับถมหนาฝายจํานวนมาก มีเพียงรอยละ 2.3 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไดใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 84.6 ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
15.4 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ขยายฝายใหเก็บน้ําไดมากข้ึน คิดเปนรอยละ 50.0 ตองการใหเพ่ิมปริมาณน้ําให
เพียงพอในฤดูแลง คิดเปนรอยละ 25.0 หาแหลงน้ําเพ่ิม คิดเปนรอยละ 13.6 ประชาชนควรมีสวนรวมในการดูแล
รักษาโครงการฯ คิดเปนรอยละ 9.1 และชวยกันประหยัดน้ํา คิดเปนรอยละ 2.3 
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       บริเวณพ้ืนท่ีโครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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2.9 โครงการทํานบดินหวยในอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
     (1) ความเปนมาของโครงการ 

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับ
โครงการกอสรางทํานบดินหวยในไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีนายบรรจบ บรรจงศิริ ประธาน
องคการบริหารสวนตําบลละแม  ไดขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ ใหทางราชการกอสรางโครงการฝายน้ําลน 
น้ําตกจําปูน พรอมวางทอสงน้ําซ่ึงผลการพิจารณาเห็นวา การกอสรางฝายน้ําลน น้ําตกจําปูนมีระดับความสูงไม
เพียงพอท่ีจะสงน้ําเขาพ้ืนท่ีตามท่ีราษฎรรองขอได จึงเห็นสมควรดําเนินการเปนโครงการกอสรางทํานบดินหวยใน 
พรอมระบบสงน้ําและอาคารประกอบ ซ่ึงจะสามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ีไดเหมาะสม
มากกวา ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล 0005/16166 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2543 
 

(2) วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ของราษฎรในพ้ืนท่ี จํานวน 150 ครัวเรือน และการ

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 200 ไร เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําในบริเวณตนน้ําและการประมงในหมูบาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน      
 
 (3) ประโยชนของโครงการ 

(3.1) ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 200 ไร 
  (3.2) ชวยเหลือการอุปโภคบริโภคของราษฎร 1 หมูบาน จํานวน 150 ครัวเรือน 
  (3.3) ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 1 แหง 
  (3.4) ชวยเหลือกิจกรรมของสํานักสงฆ จํานวน 1 แหง 
  (3.5) ชวยเหลือกิจกรรมของสถานีอนามัย จํานวน 1 แหง 

 
(4) สถานท่ีตั้ง  
  บานทับใหม หมูท่ี 5 ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

    
(5) ผลการดําเนินงาน 

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2544 และแลวเสร็จในปเดียวกัน จํานวนเงินท้ังสิ้น 5,556,000 บาท 
โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
       (5.1) ทํานบดิน กวาง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 6.50 เมตร      
       (5.2) ระบบทอสงน้ํา ความยาวรวม 3,000 เมตร พรอมกอสรางอาคารประกอบทอสงน้ํา จํานวน 
34 แหง ตอมาในป 2554 ปรับปรุงทํานบเพ่ิมเติม 
       - เพ่ิมระดับเก็บกักน้ําสูงเพ่ิมอีก 2.0 เมตร 

     - ปรับปรุงทํานบดินสูง 8.5 เมตร กวาง 6 เมตร ยาว 74 เมตร          
      การบํารุงรักษา 

(5.3) ขุดลอกหนาฝายทุก ๆ 2 ป งบประมาณครั้งละ 300,000 บาท 
      (5.4) ฟนฟู 2-3 ครั้ง ครั้งละ 300,000 บาท (เพ่ิมระบบทอ/ถังเก็บน้ํา) 
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(6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
(6.1) การดําเนินงานโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

    (6.2) ในสวนของน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ราษฎรไมไดใชน้ําจากโครงการ เนื่องจากน้ําไมสะอาด 
แตนําไปใชในการทําการเกษตร ปลูกไมผล เชน ทุเรียน ลองกอง กลวยหอม มังคุด และใชน้ําจากประปาหมูบานใน
การอุปโภคบริโภค  
     (6.3) ราษฎรสวนใหญไดรับประโยชนจากโครงการทํานบดินหวยในฯ ในการปลูกไมผล มีรายได
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือวาโครงการประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
    (6.4) ราษฎรมีการรวมกลุมผูใชน้ํา สมาชิกประมาณ 30 ราย มีการเก็บคาสมาชิกแรกเขาแตไมมี
การเก็บคาใชน้ํา สมาชิกสามารถใชน้ําโดยไมมีคาใชจาย 
     (6.5) ปจจุบัน ประธานกลุมไมมี และไมมีการบริหารจัดการน้ําอยางตอเนื่อง ดังนั้นควรผลักดันให
กลุมมีความเขมแข็งและมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชนจากแหลงน้ําไดอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน 
 

(7)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
           (7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการกอสรางทํานบดินหวยในอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชุมพร ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 2 ราย ประกอบดวย ดังนี้ นายชางชลประทานอาวุโส 1 ราย 
และวิศวกรมชลประทานชํานาญการ 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 
กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

น้ําไมเพียงพอ เกษตรใชน้ําฝน ไมมีความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ 

มีน้ําเพียงพอ เกษตรกรสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดมากข้ึน เกษตรกรรักหวงแหนท่ีดิน มีความรัก
และสามัคคี 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ใหคําเสนอแนะการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด ซอมแซม ปรับปรุง อาคารตาง ๆ ให
พรอมใชงาน 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง รอยละ 50 ตอบวา แนะนําใหสมาชิกดูงานในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และรอยละ 50.0 ตอบวา ควรมีการผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีการ
บริหารจัดการน้ําในรูปคณะกรรมการ 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ครบถวน 
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ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
เกษตรกรรม  มีรายไดเพ่ิมข้ึน  คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 50.0 ตอบวา ภาคภูมิใจท่ีได
บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน รอยละ 50.0  ตอบวา มีความภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการพระราชดําริ 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา การบริหารจัดการน้ํา กลุมใชน้ํายัง
ไมเขมแข็ง ระบบทอสงน้ําชํารุดเสียหาย 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา สงเสริมกลุมผูใชน้ําให
เขมแข็ง ซอมแซมระบบทอสงน้ําท่ีชํารุดเสียหาย 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการอาคารอัดน้ําหวยในอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 14 คน สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการอาคารอัดน้ําหวยในฯ  จํานวน 14 คน พบวา  สวนใหญ เปนเพศชาย

และหญิงในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 50.0  สวนใหญมีอายุ 45-54 ป และ 55-64 ปในสัดสวนท่ีเทากัน  
คิดเปนรอยละ 35.7  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 100.0  สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) คิดเปนรอยละ 57.1 อาชีพหลักท้ังหมดเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 100.0 

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 2.07 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง  สูงสุด 7 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด ไมเกิน 10 ไร คิดเปนรอยละ 64.3 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 12.53 ไร  เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยเปน สปก.  
คิดเปนรอยละ 71.4 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 128,114.29 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจากการเปน

เจาหนาท่ีสหกรณรายไดเฉลี่ย 180,000 บาท  รองลงมาเปนรายไดจากการเกษตรเฉลี่ย 134,028.57 บาท  รายได
จากการคาขายเฉลี่ย 25,200 บาท  รายไดจากการรับจางเฉลี่ย 22,857.40 บาท  และรายไดจากการเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 
4,000 บาท 

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 86,449.29 บาท  โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาอาหารเฉลี่ย 
29,850 บาท  รองลงมาคาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 28,750 บาท  คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ 
โทรศัพท) เฉลี่ย 15,163.57 บาท  คาเดินทางเฉลี่ย 12,254.95 บาท  และคาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 8,600 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายไดพอดี คิดเปนรอยละ 57.1 
การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวาสวนใหญมีการออม คิดเปนรอยละ 57.1 พบวา สวนใหญมีเงินออม 20,000 บาทข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 100.0 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 92.9     
และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 7.1  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญซ้ือน้ําจากรานคา คิดเปนรอยละ 50.0  รองลงมาน้ําฝน คิดเปนรอยละ 

22.7 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 18.2 น้ําประปาและน้ําดื่มประชารัฐในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 4.5 ความ
เพียงพอของปริมารณน้ํากิน ท้ังหมดตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 100.0 



47 
 

แหลงน้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 30.4  น้ําฝน น้ําประปา และน้ําจาก
ฝาย/อางฯ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 21.7 และซื้อจากรานคา คิดเปนรอยละ 4.3 ความเพียงพอของ
ปริมาณน้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 87.0 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมา
น้ําจากโครงการฯ คิดเปนรอยละ 22.6 น้ําฝน รอยละ 19.4 น้ําประปาและน้ําจากฝาย/อางฯ ในสัดสวนที่เทากัน 
คิดเปนรอยละ 12.9 ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร สวนใหญตอบวาไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
51.6 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ใน

โครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ มีสัดสวนท่ีเทากัน มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.86  
รองลงมาคือ โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน คาเฉลี่ย 
3.71 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 2.50 

ขอมูลดานการรวมกลุมผูใชน้ํา และการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การรวมกลุม ท้ังหมดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา คิดเปนรอยละ 100.0 
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 
เม่ือพิจารณาการใชประโยชน พบวา ทําสวน/ไมผล มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ 

อุปโภคบริโภค คาเฉลี่ย 3.10 
ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.11 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

3.86 รองลงมาคือ  มีรายไดเพ่ิมข้ึน คาเฉลี่ย 3.85  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง มี
คาเฉลี่ย 2.50 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา ครอบครัวม่ันคงมีความสุข มีคามาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาเฉลี่ย 3.83  สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประสานงานและใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ย 3.43 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 71.4  ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 26.6 

โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดน้ํา คิดเปนรอยละ 60.0  น้ําไมสะอาด ระบบทอชํารุด สมาชิกไมรักษากฎระเบียบ 
ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 20.0 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 64.3  ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
35.7  สําหรับขอเสนอแนะมีดังนี้ ควรมีน้ําใชตลอดท้ังป คิดเปนรอยละ 33.3  สมาชิกควรมีความเขมแข็ง ควรมีการ
ขุดลอก/ดักตะกอน ขยายทอสงน้ํา และปรับปรุงทํานบดิน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 22.2 
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                    บริเวณโครงการทํานบดินหวยในอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 
             ระบบทอสงน้ําเขาแปลงเกษตรกร                 พ้ืนท่ีรับประโยชนเกษตรกรสวนใหญทําสวน 
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2.10 โครงการแก ไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบานปาเด็ ง อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ                  
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
       (1) ความเปนมาของโครงการ 
  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปหลวง พระราชทานพระราชดําริ
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2555 ความวา “...ชางเปนสัตวท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรัก ทรงหวงใย โดยเฉพาะชางทางกุยบุรี และแกงกระจาน ทรงหวงใยมาตลอด ทรง
ชวยหาท่ีอยู ท่ีกินใหชาง จะไดไมรบกวนคน คนกับชางจะไดมีปญหากันนอยท่ีสุด เชน ท่ีกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ ชาง
มีความ สําคัญมาแตครั้งประวัติศาสตร เคยชวยรักษาบานเมือง กูบานกูเมือง ดังนั้น ขอใหชวยกันดูแลมิใหชางถูกฆา
อยางทารุณเยี่ยงนี้ เพ่ือจะไดไมผิดพระราชประสงค ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระทัย ท่ีจะใหมีการอนุรักษชาง ใหเปนสัตวคูแผนดินสืบไป...” 
  ตอมาวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี
พันปหลวง พระราชทานพระราชดําริ ความวา “...ขอใหรวมมือกับ แมทัพภาคท่ี 1 และ ดร.ธวัชชัย สันติสุข ดําเนินการ 
เรื่อง การปลูกพืชอาหารชาง การปลูกตนไมใหเปนปา มีท่ีอยูท่ีกินของชางท่ีแกงกระจาน เชนเดียวกับท่ีกุยบุรี...” 
 
       (2) วัตถุประสงค 
      เพ่ือเพ่ิมแหลงอาหารและแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของชางและสัตวปา เพ่ือปองกันชาง
ปาบุกทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรเพ่ือใหชางปามีท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหาร โดยไมถูกทํารายจาก
ราษฎรในพ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหาระหวางชางปากับราษฎรในพ้ืนท่ีสรางจิตสํานึกใหราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษ
ชางปาและสัตวปามิใหสูญพันธุ ใหราษฎรไดมีน้ําสําหรับทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ 

 
(3) ประโยชน 

(3.1) เปนการเพ่ิมแหลงอาหารและแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของชางและสัตวปา ทําให
ชางปาไมตองออกจากปามาบุกทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร 
   (3.2) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาและแหลงอาหารใหแกชางปา ทําใหชางปามีท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหาร โดยไม
ถูกทํารายจากราษฎรในพ้ืนท่ี 
   (3.3) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีโลงใหสัตวปาไดอาศัยในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ เปนการปองกันสัตวปาอพยพออก
จากพ้ืนท่ี 
   (3.4) สามารถแกไขปญหาระหวางชางปากับราษฎรในพ้ืนท่ี 
   (3.5) เปนการสรางจิตสํานึกใหราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษชางและสัตวปา รวมกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (3.6) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรภาครัฐ เรื่องการสงเสริมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

(4) สถานท่ีตั้ง 
    บริเวณบานปาแดง หมูท่ี 3 บานสวนใหญพัฒนา หมูท่ี 5 บานปาเด็งใต หมูท่ี 6 บานหวยสัตวใหญ 
หมูท่ี 7 และบานเขาแหลม หมูท่ี 8 ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือ-ยางน้ํากลัดใต 
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(5) ผลการดําเนินงาน 
   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได

ดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2556-2557 และ ป 
2559-2561 รวมท้ังสิ้น 7,615,000 บาท โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี ้

ป 2556 
      - จัดทําโปงเทียม จํานวน 50 แหง 

   - จัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวร จํานวน 10 แหง 
   - จัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 200 แหง 
   - จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน) จํานวน 50,000 กลา 
ป 2557 
   - จัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวร จํานวน 42 แหง 
   - จัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 150 แหง 
   - จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน) จํานวน 50,000 กลา 
ป 2559 

         - จัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวร จํานวน 40 แหง 
   - จัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 300 แหง 
   - จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน) จํานวน 70,000กลา 
ป 2560 
   - จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน) จํานวน 70,000 กลา 
   - ปรับปรุงทุงหญาเปนแหลงอาหารสัตวปา จํานวน 6 แหง 
ป 2561 
   - ปรับปรุงทุงหญาเปนแหลงอาหารสัตวปา จํานวน 6 แหง  
   - จัดหารวบรวมและปลูกพืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน) จํานวน 20,000 กลา  
   - ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 แหง 
   - จัดทําโปงเทียม จํานวน 10 แหง 

 (6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
     (6.1) ความขัดแยงระหวางคนกับชางปาลดลง เนื่องจากชางปาออกมารบกวนคนนอยลงกวากอนมี

โครงการฯ เนื่องจากมีแหลงอาหารและแหลงน้ํา และดินโปง (โปงเทียม) เพ่ิมข้ึน อีกท้ังกระจายอยูในพ้ืนท่ีปาซ่ึงเปน

ผลจากการดําเนินโครงการฯ 

      (6.2) ราษฎรในพ้ืนท่ีบางสวนไดปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทําไรสับปะรดมาเปนอาชีพเลี้ยงโคนม 

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดมาปลูกหญาอาหารสัตว แมวาชางจะเขามากินหญาในแปลงของเกษตรกรบาง แต

เกษตรกรไมรูสึกวาถูกรบกวนเพราะหญาสามารถเจริญเติบโตไดรวดเร็ว จึงไมไดรับผลกระทบดังเชนอดีต     

       (6.3) ปจจุบันยังคงมีชางปาบางตัวท่ียังคงเขามาในหมูบานทําความเสียหายใหแกบานเรือนและ

เครื่องใชของราษฎรอยูบาง 

   (6.4) ชาวบานบางสวนยังมีพฤติกรรมปอนอาหารชางปา ทําใหชางยังคงเขามาในพ้ืนท่ีหมูบาน 

       (6.5) ราษฎรสวนใหญมีความรูความเขาใจในการอยูรวมกับปาและชางปา และไดเขามามีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมรวมกับสวนราชการอยางตอเนื่อง เชน ทําโปงเทียม ปลูกพืชอาหารสัตว 
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       (6.6) โครงการฯ มีการจางแรงงานคนในทองถ่ินเพ่ือปลูกพืชอาหารชาง ทําใหราษฎรมีสํานึกและ

เขาใจการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

       (6.7) หลังจากมีโครงการฯ สภาพปามีความสมบูรณ เห็นไดจากมีสัตวปาชนิดตาง ๆ มากินดินโปง

เทียม อาทิ กระทิง กวาง เกง หมูปา ฯลฯ 

       (6.8) องคกรเอกชน สมาคมอนุรักษสัตวปา ประเทศไทย (WCS) เขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหาชางปา ทําใหโครงการฯ สามารถดําเนินงานไดรวดเร็วและปองกันการทําลายของชางปาไดมากข้ึน อีกท้ังยัง

ชวยรักษาชางปาใหพนจากการถูกทําราย สงผลใหปริมาณชางปาเพ่ิมข้ึน 

  (7) ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
(7.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ   
จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบานปาเด็งอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 4 ราย ประกอบดวย ดังนี้ พนักงาน
ปาไมชํานาญงาน 1 ราย นักวิชาการปาไมชํานาญการ 1 ราย นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 1 ราย และผูประสานงาน
องคกร WCS 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

ปญหาของความขัดแยงระหวางชางปากับคน ใน
การทําลายทรัพยสิน พืชผลการเกษตร คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนไมดี 

สามารถลดปญหาความขัดแยงกับคนและชางได
อยางตอเนื่อง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 
ชางปาและสัตวปาเก้ือกูลกันกับชุมชน 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
รอยละ 50.0 ตอบวา นอมนําพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปหลวง 
มาดําเนินในเรื่องของโครงการแกไขปญหาชางปา ทําใหคุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน และรอยละ 50.0 
ตอบวา การเพ่ิมแหลงน้ําและแหลงอาหารใหกับชางปาและสัตวปา ใหเพียงพอตอความตองการ ลดปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปา 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ครบถวน 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0  ตอบวา ปญหาคนกับชางลดลง 
สามารถปองกันเรื่องชางทําลายพืชผลการเกษตรไดมากข้ึน และสามารถสรางแหลงน้ํา แหลงอาหารใหแกสัตวปา 
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ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานแกไขปญหาชางปา และทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน สิ่งท่ี
ไดรับจากโครงการสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 50.0 ตอบวา สภาพอากาศมีผลตอการทํางาน และรอยละ 
50.0 ตอบวา เม่ือชางออกมาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองหยุดปฏิบัติงาน ทําใหงานลาชาออกไป 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ตองมีการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน ตองเรงเวลาในการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึน 

 
(7.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ   
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการแกปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบาน

ปาเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 14 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการแกไขปญหาชางบานปาเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 14 คน 

พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 78.6 สวนใหญมีอายุ 45-54 ป คิดเปนรอยละ 35.7 สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 57.1 สําหรับการศึกษาสวนใหญ ไมเคยเรียนหนังสือ อาชีพหลักสวนใหญรับจาง คิดเปน
รอยละ 50.0   

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด เฉลี่ย 1.07 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง สูงสุด 2 แปลง ท้ังหมดมีพ้ืนท่ี

ถือครองไมเกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 100.0 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 0.98 ไร ท่ีอยูอาศัยท้ังหมดไมมีเอกสารสิทธิ คิดเปนรอยละ 
100.0  

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 150,433.33 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 360,000 บาท รองลงมารายไดอ่ืน ๆ เชน รับราชการ ลูกให ทําโฮมสเตย เฉลี่ย 240,000 บาท 
รายไดจากการใหกูเฉลี่ย 78,000 บาท รับจางเฉลี่ย 61,844.44 คาขายเฉลี่ย 59,250 บาท เลี้ยงสัตวเฉลี่ย 45,000 
บาท และบัตรสวัสดิการแหงรัฐ/บัตรผูสูงอายุเฉลี่ย 3,600 บาท  

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 74,681.43 บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้ คาเชาท่ีดิน
เฉลี่ย 60,000 บาท รองลงมาคาอาหารเฉลี่ย 47,168.57 บาท  คาใชจายลงทุนในการประกอบอาชีพ (อาชีพหลัก)
เฉลี่ย 32,000 บาท คาใชจายลงทุนในการประกอบอาชีพเฉลี่ย 31,500 บาท คาสาธารณูปโภค เฉลี่ย 12,960 บาท 
คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย 5,820.00 บาท และคาเดินทางเฉลี่ย 4,678.33 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายได  พอดี คิดเปนรอยละ 42.9   
การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวา สวนใหญ ไมมีเงินออม คิดเปนรอยละ 57.1 โดยการสะสมเงินออมของ
ครอบครัว (ตอป) พบวา สวนใหญไมระบุจํานวนเงินท่ีออม คิดเปนรอยละ 57.1 การมีหนี้สิน พบวา มีหนี้สินท้ังใน
และนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 50.0 และหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 14.3  

ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร) 
แหลงน้ํากิน พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมาชื้อจากรานคา คิดเปนรอยละ 

33.3 และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 19.0 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน ทั้งหมดตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
100.0 

แหลงน้ําใช พบวาใชน้ําฝน น้ําบาดาล/น้ําบอ และน้ําจากฝาย/อางฯ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน
รอยละ 33.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช ท้ังหมดตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 100.0 
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แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พบวา ใชน้ําฝน น้ําบาดาล/น้ําบอ และน้ําจากฝาย/อาง ในสัดสวนน้ํา
เทากัน คิดเปนรอยละ 28.6  น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 14.3 ความเพียงพอของปริมาณน้ํา
เพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 85.7  

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวม พบวา รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญ

ตาง ๆ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.31  รองลงมาคือ โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน คาเฉลี่ย 4.10 สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรให
ความรูเก่ียวกับโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 2.00 

ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ  

3.71 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดการไดรับประโยชน พบวา มีความเขาใจประโยชนของปาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ดินมีสภาพความชุมชื้น คาเฉลี่ย 3.91 สวนคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ มีพืชสมุนไพรเพ่ิมข้ึน มีคาเฉลี่ย 3.17 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา  การเปนสวนหนึ่งของโครงการ   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีคามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ ครอบครัวม่ันคงมีความสุข คาเฉลี่ย 4.17  
สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 3.69 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 78.6 มีปญหา คิดเปนรอยละ 21.4  

โดยปญหาท่ีพบท้ังหมด คือ ชางเขามาบุกรุกอยู คิดเปนรอยละ 100.0  
ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 71.4 และมีขอเสนอแนะ คิดเปน

รอยละ 28.6 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ ขุดคูใหลึก ปลูกปาเพ่ิม สรางแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน และอยากไดพ้ืนท่ีทํากิน
เพ่ิมในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 25.0  
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               พืชอาหารชาง (พันธุไผทองถ่ิน)                              แนวปองกันชางออกมาบุกรุก 

          โปงเทียม                  แหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
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2.11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย 

  (1) ความเปนมาของโครงการ 
        ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล 0004.1/1754 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2554 สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปหลวง ทรงรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษตาม
แนวพระราชดําริ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีสํานัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ขอพระราชทานพระมหากรุณาเพ่ือประโยชน
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ราษฎร 

(2) วัตถุประสงค 
  เพ่ือขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพ่ือสงเสริมศักยภาพกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหสามารถสรางรายได ลดรายจาย พ่ึงพา
ตนเองได และขยายผลสูกลุมเกษตรกรขางเคียงเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืน 

 

(3) ประโยชนของโครงการ 
  (3.1) ทําใหราษฎร จํานวน 7 หมูบาน 3 ตําบล 601 ครัวเรือน 1,810 คน อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย มีความรูในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีรายไดท่ีม่ันคงสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
ยั่งยืน 

  (3.2) สรางอาชีพเสริมเพ่ิมอาชีพนอกภาคเกษตร ลดปญหาการตัดไมทําลายปาในพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติขุนแจใหคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติดังเดิม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมและสรางเครือขายการ
รักษาปาตนน้ําลําธารในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใหเขมแข็ง 

 

(4) สถานท่ีตั้ง 
  บานแมหาง หมูท่ี 7 ตําบลปาง้ิว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
  บานหวยมะเกลี้ยง หมูท่ี 8 ตําบลปาง้ิว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
  บานปางมะกาด หมูท่ี 8 ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
  บานหวยทราย หมูท่ี 9 ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
   บานหวยน้ํากืน หมูท่ี 13 ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
   บานขุนลาว หมูท่ี 7 ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

   บานหวยคุณพระ หมูท่ี 12 ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
   

(5) ผลการดําเนินงาน 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ  โดยขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ต้ังแตปงบประมาณ 2555-2560 จํานวนเงินท้ังสิ้น 9,895,400 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(5.1) ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง รวม 700 ไร 
    - ป 2556 จํานวน 200 ไร 

- ป 2557 จํานวน 350 ไร 
    - ป 2558 จํานวน 100 ไร 

     - ป 2559 จํานวน 50 ไร 
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(5.2) ปลูกหวายเสริมปาธรรมชาติ 350 ไร  
(5.3) ฝายตนน้ําลําธาร แบบผสมผสาน 200 แหง 

- ป 2556 จํานวน 100 แหง 
- ป 2558 จํานวน 50 แหง 
- ป 2559 จํานวน 50 แหง 
- ป 2560 จํานวน 25 แหง 

(5.4) ฝายตนน้ําลําธารแบบก่ึงถาวร 
- ป 2555 จํานวน 15 แหง 

(5.5) ปลูกบํารุงฟนฟูเสริมปาตนน้ํา  
(5.6) แนวกันไฟ ความยาว 35 กิโลเมตร 
(5.7) ระบบกระจายน้ํา 
(5.8) สรางปาสรางรายได 50 ไร  
(5.9) สงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือลดการปลูกพืช 
(5.10) อบรมการแปรรูปผลไมในทองถ่ิน กิจกรรมอบรมการ แปรรูปใบชา และกิจกรรมอบรมการ

ทําปุยหมักเปลือกกาแฟ รวม 240 คน  
       จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กปร. ปงบประมาณ 2555  จํานวนเงินท้ังสิ้น 1,208,000 บาท โดยดําเนินกิจกรรมการปลูกกาแฟ
พันธุดี จํานวน 7 หมูบาน จํานวน 601 ราย รวมพ้ืนท่ี 601 ไร ๆ ละ  400 ตน  
     กรมชลประทาน ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ปงบประมาณ 2558  จํานวนเงินท้ังสิ้น 6,000,000 บาท  โดยดําเนินการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการฯ  (โครงการฝาย
หวยปาครั่งแงซายพรอมระบบสงน้ํา) กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมระบบสงน้ํา 1 แหง ขนาดความยาว 6 เมตร 
สูง 1.20 เมตร  และแนวทอสงน้ําความยาวรวม 1,848 เมตร 

 

(6) ผลลัพธการดําเนินงาน 
(6.1) ผลลัพธโครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ ราษฎร จํานวน 7 หมูบาน 

ซ่ึงเดิมมีอาชีพทําสวนเม่ียงและปลูกเสาวรส  ซ่ึงประสบปญหาโรคและแมลงเขาทําลาย รวมถึงมีการตัดไมเพ่ือนํามา
เปนเสาคํ้ายันเสาวรส เปนการทําลายทรัพยากรปา ซ่ึงราษฎรท่ีเขารวมโครงการมีการปลูกกาแฟพันธุดี เพ่ือเปนอาชีพ
เสริม 
     (6.2) หนวยงานท่ีเก่ียวของไดหาอาชีพเสริมโดยไมทําลายทรัพยากรปาไม โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กปร. ในการสงเสริมการปลูกกาแฟพันธุดี เม่ือป 2555 ซ่ึงสงเสริมใหกับเกษตร จํานวน 7 หมูบาน 
โดยใหความรูในการปลูกกาแฟ เพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับเกษตรกร ซ่ึงไดผลเปนอยางดี ทําใหเกษตรกรผูรวม
โครงการฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน นอกจากการประกอบอาชีพเดิมท่ีปลูกเม่ียงใบชาเพียงอยางเดียว 
      (6.3) ปจจุบันมีบริษัทภายใตมูลนิธิสายใยแผนดิน เปนผูรับซ้ือกาแฟจากเกษตรกร โดยใชชื่อกาแฟวา 
MIVANA COFFEE (กาแฟมีวนา) 
 

(7) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากกิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้ 
(7.1) กิจกรรมปลูกปา 3 อยาง  ประโยชน 4 อยาง ท่ีไดดําเนินการมาตั้งแตป 2556-2559 ผลคือ 

พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีราษฎรคืนใหกับโครงการฯ ไดรับการฟนฟู จํานวน 700 ไร การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน       
4 อยาง ทําใหราษฎรไดมีไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจไวใชประโยชนและสามารถรักษาแหลงตนน้ําลําธารไดดีข้ึน 
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(7.2) กิจกรรมปลูกปาหวาย ผลคือ พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมคืนสภาพปาท่ีสมบูรณดังเดิม โดยมีท้ังปาไม
ธรรมชาติ ปาไมเศรษฐกิจ และใหราษฎรรวมดูแลและใชประโยชนจากปาไมไดอยางเหมาะสม 
      (7.3) กิจกรรมฝายตนน้ําแบบผสมผสาน เริ่มดําเนินการป 2556-2560 ผลคือ สามารถดักตะกอน
ดินไดมากกวา 150,000 กิโลกรัม และลดความแรงของอุทกภัย เพ่ิมความชุมชื้นใหกับดินสองลําหวย เปนการ
สนับสนุนการฟนฟูสภาพปาไมใหเกิดไดเร็วข้ึน เปนการสรางงาน สรางรายไดใหกับราษฎรในพื้นที่ไดมีงานทํามี
รายได ไมยุงเก่ียวกับการคายาเสพติด 
      (7.4) กิจกรรมปลูกบํารุงฟนฟูเสริมระบบนิเวศปาตนน้ํา ผลคือ ระบบนิเวศปาตนน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีปา
เสื่อมโทรมคืนสภาพเปนปาท่ีสมบูรณดังเดิม โดยมีท้ังปาไมธรรมชาติ ปาไมเศรษฐกิจ ปาไมใชสอยและใหราษฎรรวม
ดูแลและใชประโยชนจากปาไมอยางเหมาะสม 
      (7.5) กิจกรรมแนวกันไฟ ผลคือ ปองกันการลุกลามของ ไฟปาเขามาในแหลงพื้นที่ ทํากินและ
พ้ืนท่ีปาของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย 

     (7.6) กิจกรรมระบบกระจายน้ํา ผลคือ เสริมสรางความม่ันคงโดยจัดทําระบบสงน้ํา/กระจายน้ําอยางมี
มาตรฐาน ทําใหในชวงฤดูแลงมีน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชในการทําเกษตรตลอดท้ังป 

     (7.7) กิจกรรมสรางปาสรางรายได ผลคือ พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีราษฎรคืนใหกับโครงการฯ ไดรับ
การฟนฟู  ทําใหชาวบานไดมีไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจไวใชประโยชน และสามารถรักษาแหลงตนน้ําลําธาร   
มีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน จํานวน 50 ไร 
      (7.8) กิจกรรมสงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือลดการปลูกพืช ผลคือ สงเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว แจกจายกลาพันธุไมใหราษฎรเพ่ือเก็บผลผลิตจากปามาใชประโยชน
อยางยั่งยืนและการใชพ้ืนท่ีปาทําการเพาะปลูกในบางชวงเวลาสลับการปลอยใหพ้ืนท่ีคืนสภาพกลับไปเปนปารวมถึง
การสรางระบบเกษตรใหมีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศปาธรรมชาติ 
 

(8) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม 
(8.1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต                

      - ราษฎรสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการทําอาชีพเกษตร คือ การเก็บชา 
เมี่ยง ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิม และไดเริ่มการปลูกกาแฟเปนของตนเองโดยการสงเสริมจากโครงการฯ และหนวยงาน
รวมโครงการฯ ตั้งแตป 2555 และสงเสริมการปลูกผลไมยืนตน (ไมเมืองหนาว) เชน พลับ อาโวคาโด มะมวงพันธุ
โชคอนันต ราษฎรยังมีรายไดจากการถักไมกวาดดอกหญา เก็บหาของปาขาย และรับจางจากหนวยงานในพ้ืนท่ีเปน
อาชีพเสริม มีรายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/ป เพ่ิมข้ึนนจากป 2553 จํานวน 18,000 บาท เปนจํานวน 53,119 บาท ในป 
2562 

  (8.2) ดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดสนองพระราชดําริ ดวยการดูแลรักษา      

ปาธรรมชาติ ฟนฟูสภาพปา จัดทําแนวกันไฟ เฝาระวังไฟปา ฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน และประชาสัมพันธ โดย

ราษฎรในโครงการฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมงานทุกดาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของาน ไดแก 

     - น้ําในลําหวยมีคุณภาพดี และไหลตลอดป ราษฎรที่อาศัยอยู ทายน้ํามีน้ําใชเพื่อ

การเกษตร จํานวน 7,000 ไร มีน้ํากินน้ําใชในครัวเรือน 557 ครัวเรือน 

    - ราษฎรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการชวยดูแลรักษาปา รวมปลูกปาทดแทน และเก็บหาของปา 
มีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน 1,700 ไร 
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(9)  ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
           (9.1) สัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

 จากการสอบถามเจาหนาท่ีจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  จังหวัดเชียงราย ท่ีรับผิดชอบโครงการ จํานวนท้ังหมด 3 ราย ประกอบดวย ดังนี้ ปลัดอําเภอเวียงปาเปา 
1 ราย ผูจัดการสงเสริมเกษตรอินทรีย 1 ราย และเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 1 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี แบงไดดังนี้  
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยู

ในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 
สภาพความเปล่ียนแปลงกอน/หลังมีโครงการอยางไร 

กอนมีโครงการฯ หลังมีโครงการ 

1. อาชีพไมหลากหลาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูอยางลําบาก สาธารณูปโภค มีไม
เพียงพอ มีรายไดท่ีไมแนนอน 

1. มีอาชีพหลากหลายมากข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน 
มีแหลงน้ํา ไฟฟาเพียงพอตอการดํารงชีพ 

2. มีการตัดทําลายปา ทําใหเกิดปญหาและการ
ประกอบชีพของราษฎร 

2. สงเสริมอาชีพใหแกราษฎรและสงเสริมเรื่อง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทําใหหมูบานไดรับการ
พัฒนา มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและยั่งยืน 

 

แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของทาน มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพระราชดําริ 
ท้ังหมดรอยละ 100 ตอบวา ใหคําเสนอแนะการใชน้ําใหเกิดประโยชนสงูสุด ซอมแซม ปรับปรุง อาคารตาง ๆ ใหพรอม
ใชงาน 

การผลักดันใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง รอยละ 33.33 ตอบวา สอบถามชาวบานถึงปญหา เรง
แกความเปนอยูข้ันพ้ืนฐาน ใหเพียงพอตอความตองการ  รอยละ 33.33 ตอบวา เปนการสงเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม การใชชีวิตอยางพอเพียง และใหคนอยูรวมกับ
ปาไดเปนอยางดีตอยอดรายไดของเกษตรกร พัฒนาใหมีมาตรฐานมากข้ึน และรอยละ 33.33 ตอบวา ตาม
แผนพัฒนาของอําเภอ ตามแผนพัฒนาของอปท. ตําบล และหมูบาน ตามแผนของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีผานมา ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในทางปฏิบัติ
ครบถวนตามแนวพระราชดําริ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ครบถวน 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากโครงการฯ ท้ังหมดรอยละ 100.0 ตอบวา ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน และทําใหราษฎรชวยกันดูแลทรัพยากรปาไมมากข้ึน ทําใหราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดตระหนัก
ถึงประโยชนท่ีไดรับ เชน ระบบไฟฟา การใชน้ํา 
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ประโยชนท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ รอยละ 33.3  ตอบวา  มีความรูความ
เขาใจของเกษตรกร และการพัฒนาอาชีพ รอยละ 33.3  ตอบวา ไดมีสวนรวมการผลักดัน โครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี
อยางเปนระบบ และรอยละ 33.3  ตอบวา ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีไดมีรายไดท่ีดีข้ึน ราษฎรในพ้ืนท่ีหนวยงานไดรวมกัน
ชวยในดานการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รอยละ 50.0  ตอบวา ดานงบประมาณและจํานวนเจาหนาท่ี    
ไมเพียงพอ รอยละ 50.0  ตอบวา ควรมียานพาหนะใหเจาหนาท่ีเนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการฯ เปนพ้ืนท่ีเขาและการคมนาคม
จะเปนดินลูกรัง ทําใหการดําเนินงานของโครงการฯ เดินทางลําบากในชวงหนาฝน และโครงการฯ ไมมียานพาหนะตอง
ใชยานพาหนะสวนตัว 

แนวทางในการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ รอยละ 50.0  ตอบวา ขอสนับสนุนงบประมาณของรัฐ
และเอกชน และรอยละ 50.0  ตอบวา เนื่องจากโครงการฯ  ไมมียานพาหนะ จะตองปฏิบัติงานเปนอยางดีเพ่ือเปน
การดําเนินงานของโครงการฯ ใหเกิดประโยชนอยางดีใชงบประมาณใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 
(9.2)  ประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
จากการสอบถามประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษ  

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 80 คน  สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไป  
ผูรับประโยชนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษฯ  จํานวน 80 คน พบวา สวนใหญ 

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.0 สวนใหญมีอายุ 55-64 ป คิดเปนรอยละ 35.0 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปน
รอยละ  96.3  สําหรับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7)  คิดเปนรอยละ 57.5  
อาชีพหลักสวนใหญเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ  91.7 

ขอมูลดานท่ีดิน 
พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย 2.65 แปลง ท่ีดินถือครองต่ําสุด 1 แปลง  สูงสุด 8 แปลง สวนใหญมี

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมดไมเกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 46.3 พ้ืนท่ีเฉลี่ย 28.93 ไร เอกสารสิทธิท่ีอยูอาศัยท้ังหมด ไมมี
เอกสารสิทธิ คิดเปนรอยละ 100.0 

ขอมูลดานรายได รายจาย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ 84,549.36 บาท  โดยเรียงลําดับรายได ดังนี้ รายไดจาก

การเกษตรเฉลี่ย 72,045.07 บาท รองลงมารายไดอ่ืน ๆ เชน รับราชการ ลูกให บานพักโฮมสเตย อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 44,836.33 บาท รับจางเฉลี่ย 34,743.75 บาท ทําธุรกิจสวนตัวเฉลี่ย 10,666.67 บาท รายไดบัตร
ผูสูงอายุ สวัสดิการแหงรัฐเฉลี่ย 6,300 บาท เลี้ยงสัตวเฉลี่ย 6,166.67 บาท คาขายเฉลี่ย 3,500 บาท  

คาใชจายตอครัวเรือน เฉลี่ยรวมปละ  119,200.00  บาท โดยเรียงลําดับคาใชจาย ดังนี้  คาใชจาย
อ่ืน ๆ เฉลี่ย 37,551.00 บาท รองลงมา คาอาหารเฉลี่ย 24,280.67 บาท คาเชาท่ีดินทํากินเฉลี่ย 20,000.00 บาท 
คาใชจายลงทุนประกอบอาชีพเฉลี่ย 14,887.25 บาท คาเดินทางเฉลี่ย 7,645.90 บาท และคาสาธารณูปโภคเฉลี่ย 
5,149.27 บาท 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญมีรายได พอดี คิดเปนรอยละ 51.3
การสะสมเงินออมของครอบครัว พบวาสวนใหญมีการสะสม คิดเปนรอยละ 78.8 โดยการสะสมเงินออมของ
ครอบครัว (ตอป) พบวา สวนใหญมีเงินออมต่ํากวา 20,000 บาท/ป คิดเปนรอยละ 95.2 การมีหนี้สิน พบวา มี
หนี้สินท้ังในและนอกระบบ โดยหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 73.8 และหนีน้อกระบบ คิดเปนรอยละ 1.3  
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ขอมูลดานการใชน้ํา (น้ํากิน/น้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร)  
แหลงน้ํากิน/น้ําใช พบวาสวนใหญใชน้ําประปา คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมา ซ้ือจากรานคาคิดเปน

รอยละ 27.3 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 19.6 น้ําฝน คิดเปนรอยละ 8.4 และน้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ 
มีเพียงรอยละ 2.1 ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน/น้ําใช สวนใหญตอบวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 70.6 

แหลงน้ําเ พ่ือการเกษตร พบวาสวนใหญใชน้ําจากน้ําฝน คิดเปนรอยละ 43.7 รองลงมา          
น้ําประปา คิดเปนรอยละ 23.3 น้ําจากแมน้ํา/ลําคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 16.5 น้ําบาดาล/น้ําบอ คิดเปนรอยละ 
15.5 และน้ําจากฝาย/อางฯ มีเพียงรอยละ 1.0 ความความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญตอบวา 
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 70.9 

ขอมูลดานการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรับประโยชนตอการมีสวนรวมกับโครงการ 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เรื่องท่ีอยูในระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมดูแลรักษา

ผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ดูแลปา คาเฉลี่ย 4.08 รองลงมา โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชนคาเฉลี่ย คือ 4.01 และคาเฉลี่ยนอยสุด รวมในการแนะนําและ
เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ คาเฉลี่ย คือ 3.00 

ขอมูลดานการไดรับประโยชนจากโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ 
การไดรับประโยชนจากโครงการฯ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ  

3.96 
เม่ือพิจารณาการไดรับประโยชน พบวา เรื่องท่ีอยูในระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครอบครัว

อบอุน มีคาเฉลี่ย คือ 4.41 รองลงมา คือ มีปาเพ่ิมข้ึนและสมบูรณข้ึน คาเฉลี่ย 4.28 และคาเฉลี่ยนอยสุดไดรับ
ความรูและคําแนะนําในการปรับปรุงดิน คาเฉลี่ย คือ 3.30 

ความพึงพอใจตอโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจตอโครงการ  พบวา ครอบครัวม่ันคงมีความสุข มีคามาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาเฉลี่ย 4.25  สวน
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประสานงานและใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ย 3.98 

ขอมูลดานปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค  พบวาสวนใหญมีปญหา คิดเปนรอยละ 63.8  ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 36.3 

โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การเดินทางไมสะดวก คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมา ไมมีไฟฟา คิดเปนรอยละ11.8 
การติดตอสื่อสารไมสะดวก คิดเปนรอยละ 9.8 และปญหาอ่ืน ๆ เชน ไมมีเอกสารสิทธิ การปลูกกาแฟ คิดเปนรอยละ 
15.7 

ขอเสนอแนะ พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 52.5 ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
47.5 สําหรับใหขอเสนอแนะมีดังนี้ การสรางถนน คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมา การสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง 
คิดเปนรอยละ 21.4 การใหคําแนะนําจากทางราชการ คิดเปนรอยละ 11.9 แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 9.5 ไฟฟา    
คิดเปนรอยละ 7.1 และอ่ืน ๆ เชน อบรมเพ่ิมเติม (การทองเท่ียว การปลูกกาแฟ) คิดเปนรอยละ 7.1 

 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 

  ดานคุณภาพชีวิต สวนใหญตอบวา ความเปนอยูดีข้ึน คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมา รายไดเพ่ิมข้ึน 
คิดเปนรอยละ 14.8 ครอบครัวมีความสุข คิดเปนรอยละ 13.0 และสิ่งแวดลอมดีข้ึน คิดเปนรอยละ 3.7 

  ดานการประกอบอาชีพ สวนใหญตอบวา เกษตรกรมีอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมา มี
ความม่ันคงทางอาชีพ คิดเปนรอยละ 40.7 และรายไดเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16.7 



61 
 

  ดานทรัพยากรธรรมชาติ สวนใหญตอบวา ปาไม มีความอุดมสมบูรณมากข้ึน คิดเปนรอยละ 73.5
รองลงมา ดานน้ําสมบูรณข้ึน คิดเปนรอยละ 20.4 และไดใชประโยชนจากปาไม คิดเปนรอยละ 6.1 

  ดานการทองเท่ียว สวนใหญตอบวา มีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 61.1 และมีรายไดจาก
การทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 38.9 

  ดานอ่ืน ๆ ตอบวา การคมนาคมสะดวกข้ึนและสาธารณูปโภคดีข้ึน (ไฟฟา ประปา) ในสัดสวนท่ี
เทากัน คิดรอยละ 50.0 

          

                             แปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร  
 

                  ผลผลิตเมล็ดกาแฟจากเกษตรผูเขารวมโครงการฯ 
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บทที่ 3  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 กองติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 11 โครงการ โดยติดตามโครงการท่ีแลวเสร็จมีการใชประโยชนจากโครงการดังกลาว สามารถ
สรุปผลการติดตามในภาพรวมตามประเด็นตาง ๆ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
1. สรุปผลการติดตาม 

การติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 โครงการ โดยการ
สํารวจขอมูลในพื้นที่โครงการ ทําการสัมภาษณผูรับผิดชอบและเกษตรกรหรือประชาชนผูใชประโยชนจาก
โครงการ สรุปผลลัพธการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 

(1.1) การดําเนินกิจกรรมตามแผน 
การติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 โครงการนั้น 

โครงการท้ังหมดไดดําเนินการกิจกรรมครบถวนตามวัตถุประสงคโครงการ ทําใหมีการใชประโยชนจากโครงการได
ตามแผนท่ีกําหนด โดยแบงเปนโครงการพัฒนาดานแหลงน้ําจํานวน 9 โครงการ โครงการดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1 
โครงการ และโครงการดานสงเสริมอาชีพ จํานวน 1 โครงการ  

 

(1.2) โครงสรางพ้ืนฐานของโครงการ 
การติดตามสภาพการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 

โครงการนั้น ในโครงการพัฒนาดานแหลงน้ําจํานวน 9 โครงการ โครงสรางพ้ืนฐานของโครงการมีสภาพสมบูรณ 
จํานวน 8 โครงการ คือ อาคารชลประทานและระบบตาง ๆ ไดรับการดูแลรักษาสามารถใชประโยชนได โดยมี 
1 โครงการ คือ โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา อุปกรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเสียหายเนื่องจากถูกขโมยทําใหไม
สามารถใชงานได ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาหางบประมาณมาซอมแซม ทางดานโครงการดานสิ่งแวดลอม 
จํานวน 1 โครงการ เปนกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว  และโครงการดานสงเสริมอาชีพ จํานวน 1 โครงการ เปน
กิจกรรมสงเสริมการปลูกกาแฟ ไมมีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

(1.3) การใชประโยชนจากโครงการ 
การติดตามการใชประโยชนจากโครงการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 

โครงการนั้น มีเพียงโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ท่ีปจจุบันไมสามารถใชงานไดเนื่องจากชํารุด และโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานทาหลวง ในป 2562 ไมสามารถใชประโยชนได เนื่องจากมีน้ํานอยทอสูบน้ําไมถึง  สวนโครงการท่ีเหลือมีการใช
ประโยชนจากโครงการได 

 

(1.4) ความพึงพอใจโครงการ 
ความพึงพอใจในการใชประโยชนจากโครงการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 

โครงการในภาพรวมนั้น อยูในระดับมากท่ีสุด 1 โครงการ คือ โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีคาคะแนนท่ี 4.53 สวนท่ีเหลืออีก 10 โครงการ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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ตารางสรุปดําเนินการติดตามผลลัพธการดาํเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 โครงการ 

ประจาํป 2562 

โครงการ 
ปที่เร่ิมใช
ประโยชน 

ความ
ครบถวนตาม
วัตถุประสงค 

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

การใช
ประโยชน 

ความ 

พึงพอใจ 

1. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา   
พรอมระบบสงน้ําบานทาหลวงอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ อําเภอพิมาย         
จังหวัดนครราชสีมา 

2560 ครบถวน สมบูรณ บางปไม
สามารถใช

งานได 

มาก  

(4.11) 

2. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม
ระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

2557 ครบถวน ชํารุด ปจจุบัน
ไมไดใช

ประโยชน 

มาก  

(4.02) 

3. โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกง     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ        
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

2549 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก 

(4.11) 

4. โครงการปรบัปรุงอางเก็บน้าํชองหามกาย 
พรอมกอสรางระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

2557 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก 

(4.25) 

5. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
บานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

2556 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มากท่ีสุด 

(4.53) 

6. โครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริ อําเภอเทพา   
จังหวัดสงขลา 

2555 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก 
(3.81) 

7. โครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธ     
อันเนื่อง มาจากพระราชดําริ อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

2557 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก 
(3.89) 

8. โครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

2545 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก  

(4.02) 
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โครงการ 
ปที่เร่ิมใช
ประโยชน 

ความ
ครบถวนตาม
วัตถุประสงค 

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

การใช
ประโยชน 

ความ 

พึงพอใจ 

9. โครงการทํานบดินหวยในอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริ อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

2544 ครบถวน สมบูรณ ใชการไดดี มาก 
(3.62) 

10. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนว
พระราชดําริ บานปาเด็งอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแกงกระจาน   
จังหวัดเพชรบุรี 

2556 ครบถวน ไมมี
กิจกรรม
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ใชประโยชน
ไดดี 

มาก 

(3.94) 

11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชมุชน 
ในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเวียงปาเปา     
จังหวัดเชียงราย 

2556 ครบถวน ไมมี
กิจกรรม
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ใช
ประโยชน

ไดดี 

มาก  

(4.14) 

 
2. ขอเสนอแนะ 

จากผลการติดตามผลลัพธการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 โครงการ 
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

(2.1) ขอเสนอแนะในภาพรวม 
(1) การดําเนินงานโครงการหากประสบปญหาความเสื่อมสภาพหรือการใชประโยชนไดนอยลง ควรมี

การตรวจสอบและหาแนวทางแกไข เพ่ือบรรเทาปญหาและไมใหเกิดการสะสมของปญหาซ่ึงจะทําใหยากตอการ
แกไขตอไป 

(2) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการติดตามโครงการอยางตอเนื่องเพ่ือแกไขปญหา
ใหแกราษฎรเพ่ือใหใชประโยชนจากโครงการฯ ไดเต็มศักยภาพ 

(3) โครงการในลักษณะรวมกันหลายหนวยงาน ควรใชรูปแบบการติดตามผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของ
โครงการเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

(4) ควรมีการติดตามหรือการรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ใหสํานักงาน กปร. ไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง 

 

(2.2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
(1) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุปกรณระบบสูบน้ําใชไมได เนื่องจากถูกลักขโมย ดังนั้น ควรหาแนวทางแกปญหา
เก่ียวกับอุปกรณท่ีหายไป โดยราษฎรไดดําเนินการแจงความไปยังสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้สถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาฯ แหงนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณอางเก็บน้ําลําฉมวก ดังนั้นควรหารือรวมกันเพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไข เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคตอไป 
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(2) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรมีความตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีรับประโยชน จึงขอความยาวทอ แตเนื่องจาก 
องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงไมมีงบประมาณ ดังนั้น ควรมีการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือ
ราษฎรใหสามารถใชประโยชนไดมากข้ึน  

(3) การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําควรดําเนินการกอนมีโครงการฯ โดยขอความรวมมือหนวยงานท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณพิจารณาในการจัดตั้งกลุมใหมีความพรอมในการบริหารจัดการน้ําไดอยางยั่งยืนตอไป 

(4) ภายหลังจากมีการถายโอนโครงการฯ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ขอใหกรมชลประทาน
เปน พ่ีเลี้ยงชวยดูแลบํารุงรักษาระยะหนึ่ง เนื่องจากโครงการอาจเกิดปญหาท่ีเกินกําลังขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจะแกปญหาได อาจสงผลใหการสนองพระราชดําริไมมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางเจาหนาท่ี 

ตารางท่ี  1  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลท่ัวไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 3 75.0 

หญิง 1 25.0 

อายุเฉลี่ย 56.2 ป     

ศาสนา     

พุทธ 4 100.0 

ระดับการศึกษา     

จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 25.0 

อนุปริญญา/ปวส. 1 25.0 

จบปริญญาตร ี 1 25.0 

จบปริญญาโท 1 25.0 

ตารางท่ี  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.50 มากท่ีสุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากท่ีสุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากท่ีสุด 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 4.25 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหา
ในการดําเนินงานโครงการฯ ท่ีมคีวามสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน 

4.25 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 4.25 มาก 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

4.75 มากท่ีสุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยาง
ชัดเจน 

4.25 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.25 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
ประชาชน 

4.50 มาก 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามภาระหนาท่ีความรับผดิชอบท่ีกําหนดไว 

4.00 มาก 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
โครงการฯ 

3.75 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจดัสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง 3.25 ปานกลาง 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหาร
งบประมาณของโครงการฯ 

4.25 มาก 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยาง
เปนระบบ 

4.50 มากท่ีสุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
โครงการฯ 

3.25 ปานกลาง 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตน
สังกัด 

3.25 ปานกลาง 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี 

3.50 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานโครงการฯ 

4.25 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานอยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีท่ี
ดําเนินงานโครงการฯ 

3.50 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยาง
ตอเน่ือง 

4.00 มาก 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 3.75 มาก 

รวม 4.01 มาก 

ตารางท่ี  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง 
    +- กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
3.70 

 
มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 4.25 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 3.67 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.33 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 3.33 ปานกลาง 

    - กรมประมง 3.33 ปานกลาง 

    - สํานักงาน กปร. 2.50 นอย 

    - อ่ืน ๆ  3.67 มาก 
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ตารางท่ี  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 3.96 มาก 

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.00 มาก 

    - ภาคเอกชน 3.75 มาก 

    - สถาบันการศึกษา 3.00 ปานกลาง 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.50 มากท่ีสุด 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.50 มากท่ีสุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.00 มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3.33 ปานกลาง 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.75 มากท่ีสุด 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  4.00 มาก 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  4.25 มาก 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 3.00 ปานกลาง 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 3.25 ปานกลาง 

รวม 3.89 มาก 

ตารางท่ี  4  แสดงผลสัมฤทธ์ิหลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากนํ้าในการทําการเกษตร 4.75 มากท่ีสุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากนํ้าในการอุปโภค-บริโภค 4.75 มากท่ีสุด 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.00 มาก 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 3.50 มาก 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 3.50 มาก 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 4.25 มาก 

7. ประชาชนมีอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน 4.25 มาก 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.50 มากท่ีสุด 

9. ท่ีดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 5.00 มากท่ีสุด 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน 4.25 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.75 มากท่ีสุด 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 4.50 มากท่ีสุด 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 4.25 มาก 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากท่ีทํากินไดมากข้ึน 4.75 มากท่ีสุด 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 4.50 มากท่ีสุด 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.50 มากท่ีสุด 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.25 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากข้ึน 4.50 มากท่ีสุด 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 มาก 
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ตารางท่ี  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   
ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนินงานของโครงการฯ 4.50 มากท่ีสุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 3.75 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 3.75 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.25 มาก 

5. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.50 มากท่ีสุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 
7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.50 มากท่ีสุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.25 มาก 

รวม 4.19 มาก 
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ตารางประชาชน 

ตารางท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 23 63.9 

หญิง 13 36.1 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  2  อายุ   
อายุ จํานวนคน รอยละ 

35-44 ป 3 8.3 

45-54 ป 13 36.1 

55-64 ป 10 27.8 

65 ปข้ึนไป 10 27.8 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  3  ศาสนา   
ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 36 100.0 

คริสต - - 

อิสลาม - - 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  4  ระดับการศึกษา   
ระดับการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 1 2.8 

จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 26 72.2 

จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 4 11.1 

จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 2.8 

จบอนุปริญญา/ปวส. 1 2.8 

จบปริญญาตร ี 3 8.3 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  5  อาชีพหลัก   
อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  33 91.7 

คาขาย 1 2.8 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 5.6 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 10 27.8 

4-6 คน 12 33.3 

6 คนข้ึนไป 14 38.9 

เฉลี่ย 4.58 คน/ครัวเรือน     

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  7  การยายถ่ินฐาน   
การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 35 97.2 

ยายถ่ินฐานมาจากท่ีอ่ืน 1 2.8 

   ยายมาจากตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย      

   จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุคือแตงงาน     

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  8  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย จํานวน 35 คน จําแนกไดดังตอไปน้ี  

ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

21-40 ป 6 17.1 

41-50 ป 8 22.9 

51-60 ป 10 28.6 

61-70 ป 5 14.3 

71 ปข้ึนไป 6 17.1 

เฉลี่ย 53.85 ป     

รวม 35 100.0 

ตารางท่ี  9  สถานะของการอยูอาศัย   
สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 20 55.6 

ผูอาศัย  16 44.4 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก 

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 5 13.9 

21-40 ป 14 38.9 

41-60 ป 13 36.1 

61 ปข้ึนไป 3 8.3 

ไมระบุ 1 2.8 

   เฉลี่ย 39.49 ป     

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  11  อาชีพเดิม   
อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 1 16.7 

ทํางานโรงงาน 1 16.7 

ทํางานตางประเทศ 1 16.7 

ทํานา 1 16.7 

รับจาง 1 16.7 

เลี้ยงวัว 1 16.7 

รวม 6 100.0 

ตารางท่ี  12  แสดงอาชีพเสริม   
อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 8 36.4 

คาขาย 3 13.6 

เกษตรกร (ทํานา ทําสวน) 4 18.2 
อ่ืน ๆ เชน จักสาน ธุรกิจสวนตัว ทําขนม ทํา
ดอกไมจันทน 

7 31.8 

ซอมรถ สมาชิกอบต. กรรมการสหกรณฯ     

รวม 22 100.0 

ตารางท่ี  13  แสดงจํานวนพ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด   

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด จํานวนคน รอยละ 

2 แปลง 16 44.4 

3-5 แปลง 14 38.9 

6 แปลงข้ึนไป 6 16.7 

      เฉลี่ย (แปลง) 3.44 

      พ้ืนท่ีถือครองตํ่าสุด (แปลง) 2 

      พ้ืนท่ีถือครองสูงสุด (แปลง) 8 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  14  แสดงจํานวนพ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด  

พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 17 47.2 

21-40  ไร 5 13.9 

41-60  ไร 8 22.2 

61 ไรข้ึนไป 6 16.7 

      เฉลี่ย (ไร) 43.81 

      พ้ืนท่ีถือครองตํ่าสุด (ไร) 4 

      พ้ืนท่ีถือครองสูงสุด (ไร) 176.00 

รวม 36 100.0 

 

ตารางท่ี  15  ประเภทเอกสารสทิธิของท่ีอยูอาศัย 
 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 29 80.6 

สปก. 1 2.8 

ไมระบุ 6 16.7 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   
ประเภทของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 29 80.6 

ท่ีของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 7 19.4 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  17  ขนาดท่ีอยูอาศัย (ของตนเอง)   
ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 19 65.5 

มากกวา 1 ไร 10 34.5 

รวม 29 100.0 

ตารางท่ี  18  การไดมาของท่ีอยูอาศัย (ของตนเอง)   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 25 86.2 

ซื้อ 2 6.9 

มรดก+ซื้อ 1 3.4 

ไมระบุ 1 3.4 

รวม 29 100.0 
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ตารางท่ี  19  ประเภทเอกสารสทิธิของท่ีทํากิน 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 26 72.2 

สปก. 1 2.8 

ไมระบุ 9 25.0 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  20  ประเภทของท่ีทํากิน   
เอกสารสิทธ ิ จํานวนแปลง รอยละ 

ท่ีเชา 12 26.1 

ของตัวเอง 32 69.6 

ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีของพ่ีสาว ท่ีของยา 2 4.3 

รวม 46 100.0 

หมายเหตุ ผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง  

 
ตารางท่ี  21  ขนาดท่ีทํากิน (ท่ีเชา) 

  

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 6 50.0 

11-20 ไร 1 8.3 

21 ไรข้ึนไป 5 41.7 

รวม 12 100.0 

ตารางท่ี  22  เชาท่ีทํากินจากบุคคลใด   
เชาท่ีทํากินจากบุคคลใด จํานวนคน รอยละ 

คนในพ้ืนท่ี/หมูบาน 4 33.3 

ญาต ิ 4 33.3 

เพ่ือนบาน 2 16.7 

ไมระบุ 2 16.7 

รวม 12 100.0 

ตารางท่ี  23  ระยะเวลาเชาท่ีทํากิน   
ระยะเวลาเชาท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ปตอป 3 25.0 

10 ป 1 8.3 

ไมระบุ 8 66.7 

รวม 12 100.0 
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ตารางท่ี  24  ขนาดท่ีทํากิน (ท่ีของตนเอง)   
ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 17 53.1 

21-40  ไร 6 18.8 

41-60  ไร 4 12.5 

61 ไรข้ึนไป 5 15.6 

รวม 32 100.0 

ตารางท่ี  25  การไดมาของท่ีทํากิน (ท่ีของตนเอง)  

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 16 50.0 

ซื้อ 2 6.3 
มรดก+ซื้อ 10 31.3 

ไมระบุ 4 12.5 

รวม 32 100.0 

ตารางท่ี  26  การใชประโยชนท่ีทําการเกษตร  

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 36 81.8 

ทําสวน 1 2.3 

ทําไร 5 11.4 

ผักสวนครัว 2 4.5 

รวม 44 100.0 

ตารางท่ี  27  การใชประโยชนท่ีดินทํานา   
ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ประเภทนา     

  - นาป 32 88.9 

  - นาปและนาปรัง 4 11.1 

พ้ืนท่ี     

  - ไมเกิน 20 ไร 16 44.4 

  - 21-40  ไร 7 19.4 

  - 41-60 ไร 8 22.2 

  - 61 ไรข้ึนไป 5 13.9 

ผลผลิต (ตัน/ไร)     

  - 1-10 ตัน 11 30.6 

  - 11-20 ตัน 7 19.4 

  - 21-30 ตัน 1 2.8 

  - 31 ตันข้ึนไป 4 11.1 

  - ไมระบุ 13 36.1 
ความเพียงพอของขาว   
  - เพียงพอ 1 2.8 

  - เหลือขาย 35 97.2 
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ตารางท่ี  28  การใชประโยชนท่ีดินทําสวน   
ทําสวน จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

มะมวง 1 100.0 

จํานวนแปลงสวน     

  - 1 แปลง 1 100.0 

ขนาดพ้ืนท่ี     

  - ไมระบุ 1 100.0 

ผลผลิต      

 -  ไมระบุ 1 100.0 

 

ตารางท่ี  29  การใชประโยชนท่ีดินทําไร 
  

ทําไร จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

   - ขาวโพด 2 40.0 

   - มันสําปะหลัง 1 20.0 

   - ออย 1 20.0 

   - มันสําปะหลังและออย 1 20.0 

ขนาดพ้ืนท่ี     

  - 1-5 ไร 2 40.0 

  - มากกวา 5 ไรข้ึนไป 3 60.0 

ตารางท่ี  30  การใชประโยชนท่ีดินทําผักสวนครัว 

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

ไมทํา 30 83.3 

ทํา 6 16.7 

   ชนิดผักสวนครัว เชน ตะไคร มะกรูด ขา ผักกาดขาว     

ถ่ัวฝกยาว พริก มะเขือ คะนา ผักบุง กระเพรา เปนตน     

จํานวนแปลงผักสวนครัว     

1 แปลง 6 100.0 

ขนาดพ้ืนท่ี     

ต่ํากวา 1  ไร 2 33.3 

1-5 ไร 1 16.7 

ไมระบุ 3 50.0 
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ตารางท่ี  31  การใชประโยชนท่ีดินทําเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

   มะนาว ถ่ัว ขาวโพด 2 100.0 

ขนาดพ้ืนท่ี     

  - ต่ํากวา 1  ไร 1 50.0 

  - 1-5 ไร 1 50.0 

ตารางท่ี  32  การใชประโยชนท่ีดินเลี้ยงสัตว  

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว  2 28.6 

   - ปลา  3 42.9 

   - ไก/เปด  3 42.9 

ตารางท่ี  33  การใชประโยชนท่ีดินอ่ืน ๆ (ปลูกยูคาลิปตสั)  

ท่ีอ่ืนๆ จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

  - ยูคาลิปตัส 1 100.0 

   ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร 1 100.0 

 
ตารางท่ี  34  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช รวม 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ  

ปุยหมัก 8 22.2 28 77.8 36 

ปุยชีวภาพ 13 36.1 23 63.9 36 

ปุยคอก 16 44.4 20 55.6 36 

ปุยพืชสด 1 2.8 35 97.2 36 

ปุยเคม ี 33 91.7 3 8.3 36 

ยาฆาหญา 23 63.9 13 36.1 36 

ยาฆาแมลง 13 36.1 23 63.9 36 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ    
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ตารางท่ี  35   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/เดือน) 

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 8 22.2 

5,001-10,000 บาทตอเดือน 16 44.4 

10,001-20,000 บาทตอเดือน 5 13.9 

20,001-30,000 บาทตอเดือน 1 2.8 

30,001 บาทตอเดือน 6 16.7 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  36   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   
แหลงท่ีมา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 36 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 200,173.21 

รายไดจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2 5.6 

เฉลี่ย (บาท) 33,600.00 

รายไดจากการรับจาง 6 16.7 

เฉลี่ย (บาท) 65,000.00 

รายไดจากการคาขาย 7 19.4 

เฉลี่ย (บาท) 9,471.43 

รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว 3 8.3 

เฉลี่ย (บาท) 85,333.33 

รายไดจากการใหกู 1 2.8 

เฉลี่ย (บาท) 108,000.00 

รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 6 16.7 

เฉลี่ย (บาท) 8,200.00 

รายไดจากลูกให 6 2.7 

เฉลี่ย (บาท) 18,033.33 

รายไดอ่ืน ๆ เชน เลี้ยงสัตว รับราชการ ซอมรถ 12 5.4 

เฉลี่ย (บาท) 41,783.33 

รายไดรวม 36 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 212,977.81 
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ตารางท่ี  37   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอเดือน)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 10 27.8 

5,001-10,000 บาทตอเดือน 14 38.9 

10,001-20,000 บาทตอเดือน 8 22.2 

20,001-30,000 บาทตอเดือน 2 5.6 

30,001 บาทตอเดือน 2 5.6 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  38  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป) 

  

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 33 91.7 

เฉลี่ย (บาท) 39,183.33 

คาเชาท่ีดินทํากิน 8 88.9 

เฉลี่ย (บาท) 30,750.00 

คาเดินทาง 19 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 20,718.42 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 23 88.5 

เฉลี่ย (บาท) 79,671.74 

คาสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟ โทรศัพท) 30 103.4 

เฉลี่ย (บาท) 12,593.33 

คาใชจายอ่ืน ๆ 13 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 28,223.08 

คาใชจายรวม 36 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 119,200.00 

ตารางท่ี  39  ความเพียงพอของรายได   
ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 9 25.0 

พอดี 11 30.6 

เหลือเก็บ 16 44.4 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  40  การสะสมเงินออมของครอบครัว 

  

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 
ไมม ี 10 27.8 
ม ี 26 72.2 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  41  การสะสมเงินออมของครอบครัว (ตอป) 

จํานวนเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 10 38.5 

20,001-40,000 บาท 3 11.5 

40,001-60,000 บาท 5 19.2 

60,001 บาทข้ึนไป 5 19.2 

ไมระบุ 3 11.5 

รวม 26 100.0 

 
ตารางท่ี  42  การทําบัญชีครัวเรอืน 

  

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ทํา 17 47.2 

ไมทํา 19 52.8 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  43  การมีหน้ีสิน (หน้ีในระบบ)   
การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 11 30.6 

ม ี 25 69.4 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  44  จํานวนเงินกูหน้ีสินในระบบ    
จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 4 16.0 

50,001-100,000 บาท 2 8.0 

100,001-200,000 บาท 2 8.0 

200,001-300,000 บาท 3 12.0 

300,001 บาทข้ึนไป 13 52.0 

ไมระบุ 1 4.0 

รวม 25 100.0 

 
ตารางท่ี  45  แหลงเงินกูหน้ีสินในระบบ  

  

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 5 15.2 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 15 45.5 

สหกรณการเกษตรพิมาย 9 27.3 

อ่ืน ๆ เชน บริษัทไฟแนนซ โครงการกูยืมเพ่ือการศึกษา 4 12.1 

ธนาคารพาณิชย     

รวม 33 100.0 
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ตารางท่ี  46  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน 

การศึกษาสูงสุดของสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 5 13.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 13.9 

   
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 22.2 

ปวส./อนุปรญิญา 8 22.2 

ปริญญาตร ี 10 27.8 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  47  สถานศึกษาท่ีสมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา  

 

สถานศึกษา จํานวนคน รอยละ 
สถานศึกษาในหมูบาน 5 12.5 
สถานศึกษาในตําบล 6 15.0 
สถานศึกษาในอําเภอ 16 40.0 
สถานศึกษาในจังหวัดท่ีตนอาศัย 12 30.0 
สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 1 2.5 

รวม 40 100.0 
หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางท่ี  48  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 
ใชสมุนไพร 5 10.6 
ซื้อยา 6 12.8 
หาหมอ 36 76.6 

รวม 47 100.0 
หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
ตารางท่ี  49  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 
สถานอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 19 33.9 
โรงพยาบาลของรัฐ 27 48.2 
โรงพยาบาลเอกชน 3 5.4 
คลินิก 7 12.5 
บานหมอพ้ืนบาน - - 

รวม 56 100.0 
หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางท่ี  50  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ  

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 
ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 19 52.8 
ทําเองสวนหน่ึงและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 17 47.2 

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากรานคา/ตลาด - - 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  51  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ 

แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 
เก็บหาของปา/ลาสัตว 1 1.4 
ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 27 36.5 
ซื้อจากรถพอคาเร 11 14.9 

ซื้อจากตลาด/รานคา 27 36.5 

ซื้อมาจากเพ่ือนบาน 7 9.5 
อ่ืน ๆ ซื้อจากโลตสั 1 1.4 

รวม 74 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
 
ตารางท่ี  52  เช้ือเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร 

  

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 10 15.6 

แกส 27 42.2 

ไฟฟา 11 17.2 

ถาน 16 25.0 

ไมประกอบอาหาร - - 

รวม 64 100.0 

 
ตารางท่ี  53  พาหนะท่ีครอบครัวใชในการเดินทาง  

  

พาหนะท่ีครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 28 50.0 

รถยนต 18 32.1 

รถจักรยาน 7 12.5 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 2 3.6 

อาศัยรถรับจางโดยสาร 1 1.8 

รวม 56 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
 
ตารางท่ี  54  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน 

  

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกกลุมใดเลย - - 

เปนสมาชิกกลุม 36 100.0 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  55  ประเภทสมาชิกกลุม   
ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ 7 6.3 

กลุมออมทรัพย 15 13.4 

กลุมกองทุนหมูบาน 15 13.4 

กลุมฌาปนกิจ 20 17.9 

กลุมสตร ี 13 11.6 

กลุมผูใชนํ้า 36 32.1 

กลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมปนจักรยาน 6 5.4 

อสม. กลุมสหกรณ เปนตน     

รวม 112 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
 
ตารางท่ี  56  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธีใด 

  

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 9 18.4 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 22 44.9 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 12 24.5 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 6 12.2 

รวม 49 100.0 

 
ตารางท่ี  57  แหลงนํ้ากิน/นํ้าใช 

  

แหลงน้ํากิน/น้ําใช จํานวนคน รอยละ 

นํ้าฝน 21 25.0 

นํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 7 8.3 

นํ้าประปา 33 39.3 

นํ้าบาดาล/นํ้าบอ,นํ้าจากฝาย/อางฯ 3 3.6 

ซื้อจากรานคา 2 2.4 

ซื้อนํ้าของชุมชน 18 21.4 

รวม 84 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

  

ตารางท่ี  58  ความเพียงพอของปริมาณนํ้ากิน/นํ้าใช   
ความพอเพียง จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 35 97.2 

ไมเพียงพอ 1 2.8 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  59  ปริมาณของนํ้ากิน/นํ้าใชไมเพียงพอตอครัวเรือน 

ปริมาณน้ํากิน/น้ําใชไมเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

ขาดนํ้าชวงเดือน     

มิถุนายน-กรกฎาคม 1 100.0 

รวม 1 100.0 

จํานวนเดือนท่ีปริมาณนํ้าเพียงพอ     

2 เดือน 1 100.0 

รวม 1 100.0 

คาใชจายในการซื้อนํ้าตอป     

200 ป 1 100.0 

รวม 1 100.0 

 
ตารางท่ี  60  แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

  

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

นํ้าฝน 26 28.6 

นํ้าบาดาล/นํ้าจากบอขุด(ขุดเอง/หนวยงานขุดให) 3 3.3 
นํ้าประปา - - 
นํ้าจากฝาย/อางฯ (เข่ือนพิมาย) 10 11.0 
นํ้าจากโครงการฯ (สถานีสูบนํ้าฯ บานทาหลวงฯ) 36 39.6 

นํ้าจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 16 17.6 

รวม 91 100.0 
 
ตารางท่ี  61  ความเพียงพอของปริมาณนํ้าเพ่ือการเกษตร 

  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 32 88.9 

ไมเพียงพอ 4 11.1 

รวม 36 100.0 
 
ตารางท่ี  62  ปริมาณของนํ้าเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอตอครัวเรือน 

 

ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

ขาดนํ้าชวงเดือน     

มิถุนายน-กรกฎาคม 1 25.0 

มิถุนายน-สิงหาคม 2 66.7 

กรกฎาคม-สิงหาคม 1 33.3 

รวม 4 100.0 

จํานวนเดือนท่ีปริมาณนํ้าเพียงพอ     

2 เดือน 2 50.0 

3 เดือน 2 50.0 

รวม 4 100.0 

วิธีการแกไขปญหา     

รอฝน 2 50.0 

ไมไดแกไข 2 50.0 

รวม 4 100.0 
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ตารางท่ี  63  การทราบวาพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 13.9 

ทราบ 31 86.1 

รวม 36 100.0 

ตารางท่ี  64  การทราบถึงโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 3 8.3 

ทราบ 33 91.7 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  65  การทราบถึงโครงการอันเน่ืองฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - - 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  

29 87.9 

สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง 

- - 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

4 12.1 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 33 100.0 

 
ตารางท่ี  66  การทราบถึงหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 

 

หนวยงานท่ีใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 23 28.8 

กรมพัฒนาท่ีดิน 3 3.8 

การสงเสริมการเกษตร 5 6.3 

การการพัฒนาชุมชน 3 3.8 

เกษตรอําเภอ 2 2.5 

เกษตรจังหวัด 1 1.3 

สํานักงานจังหวัด 5 6.3 

ผูนําชุมชน 11 13.8 

สํานักงาน กปร. 6 7.5 

องคการบริหารสวนตําบล 20 25.0 

อ่ืน ๆ สํานักพระราชวัง 1 1.3 

รวม 80 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางท่ี  67  การทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ 

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 4 11.1 

ทราบ 32 88.9 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  68  เรื่องท่ีทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ 

 

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ชวยเหลือประชาชนใหมีนํ้าใชตลอดป 19 59.4 

แกไข/บรรเทาปญหาขาดแคลนนํ้าทางการเกษตร  13 40.6 

รวม 32 100.0 

ตารางท่ี  69  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 3.50 มาก 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.74 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 2.85 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.89 มาก 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจดักิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการฯ 

2.85 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 2.70 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสนิ/ท่ีดิน 2.52 นอย 

8. รวมเปนสมาชิกกลุม 4.40 มาก 

9. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  3.30 ปานกลาง 

10. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 4.09 มาก 

11. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับ
โครงการฯ  

2.35 นอย 

12. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.45 มาก 

13. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน 
ซอมแซมระบบสงนํ้า สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.60 มาก 

14. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 

4.00 มาก 

15. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน 

3.79 มาก 

รวม 3.40 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี  70  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 36 100.0 

ไมเปน - - 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  71  การกอตั้งกลุมผูใชนํ้า 

  

การกอต้ังกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2554 1 2.8 

ป 2556 3 8.3 

ป 2557 2 5.6 

ป 2558 3 8.3 

ป 2559 21 58.3 

ไมระบุ 6 16.7 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  72  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

การเร่ิมเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2554 1 2.8 

ป 2556 1 2.8 

ป 2557 2 5.6 

ป 2558 3 8.3 

ป 2559 20 55.6 

ป 2560 5 13.9 

ป 2561 1 2.8 

ไมระบุ 3 8.3 

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  73  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท/ครัวเรือน 32 88.9 

คาธรรมเนียมการใชนํ้า ช่ัวโมงละ 70 บาท 33 91.7 

คาหุน ๆ ละ 10 บาท 26 72.2 

ไมมีคาธรรมเนียม 1 2.8 

 
ตารางท่ี  74  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ทํานา 4.54 มากท่ีสุด 
ทําไร 4.00 มาก 
ทําสวน/ไมผล 3.00 ปานกลาง 
เกษตรผสมผสาน 4.00 มาก 
เลี้ยงสตัว 3.33 ปานกลาง 
ประมง 3.60 มาก 
อุปโภค-บริโภค 3.30 ปานกลาง 

รวม 3.68 มาก 
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ตารางท่ี  75  การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชนํ้า 

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 4 11.1 

ทราบ 32 88.9 

   เรื่องท่ีทราบ เชน การขอใชนํ้า การใชนํ้าเปนเวลา     

การวางแผนระเบียบการใชนํ้า     

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  76  การวางแผนการใชนํ้าประจําป 

  

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 1 2.8 
ไมม ี 11 30.6 
ม ี 24 66.7 
   แผนการใชนํ้า เชน  การใชนํ้า การเปด-ปดนํ้า     

รวม 36 100.0 

 
ตารางท่ี  77  การประชุมของกลุมผูใชนํ้า 

  

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 1 2.8 
ไมม ี 1 2.8 
ม ี 34 94.4 
   จํานวนการประชุม      
   - 2-3 เดือนครั้ง  4 11.8 
   - 3 ครั้ง/ป 3 8.8 
   - เดือนละ 1 ครั้ง 6 17.6 
   - ปละ 1 ครั้ง 3 8.8 
   - ปละ 2 ครั้ง 1 2.9 
   - ไมระบุ 17 50.0 

รวม 34 94.4 

 
ตารางท่ี  78  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชนํ้า 

  

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 2 5.6 

ไมเคยไดรางวัล 34 94.4 

รวม 36 100.0 
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ตารางท่ี  79  การไดรับประโยชนจากโครงการ   

การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. มีปริมาณนํ้า/แหลงนํ้าเพ่ิมข้ึน 3.94 มาก 
2. มีนํ้าเพียงพอในการทําการเกษตร 4.08 มาก 
3. มีนํ้าเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 3.62 มาก 
4. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 2.11 นอย 
5. มีนํ้าเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 2.83 ปานกลาง 
6. มีนํ้าเพียงพอสําหรับทําการประมง 3.40 ปานกลาง 
7. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 2.93 ปานกลาง 
8. มีทรัพยากรธรรมชาตดิีข้ึน (ดิน ปาไม ฯลฯ) 3.54 มาก 
9. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.20 ปานกลาง 
10. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.63 มาก 
11. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.61 มาก 
12. มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 3.66 มาก 

รวม 3.38 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี  80  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.00 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.97 มาก 

3. การประสานงานและใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี 3.92 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.14 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 4.14 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีข้ึน 4.06 มาก 

7. การเปนสวนหน่ึงของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.33 มากท่ีสุด 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.29 มากท่ีสุด 

รวม 4.11 มาก 

 
ตารางท่ี  81  ปญหา/อุปสรรคของโครงการท่ีมผีลตอทานและชุมชน 

 

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 16 44.4 

ม ี 20 55.6 

รวม 36 100.0 

ปน้ีแลง ไมมีนํ้า 16 76.2 

ผักตบอุดตันทอ/ทอสูบนํ้าสั้น 2 9.5 

ขาดแหลงนํ้า 1 4.8 

ขาดการประชาสัมพันธ 1 4.8 

รวม 20 6.2 
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ตารางท่ี  82  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 20 55.6 

มี 16 44.4 

รวม 36 100.0 

ควรขุดลอกท่ีตั้งสถานีสูบนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้า 6 28.6 

ควรเพ่ิมความยาวของทอสูบนํ้า 4 19.0 

ควรปรับปรุงฝายเดิม 3 14.3 

ควรหาแหลงนํ้าสํารอง 2 9.5 

อ่ืน ๆ เชน ทําประตูปองกันผักตบ เจาหนาท่ีควรแนะนํา 6 28.6 

ทําการเกษตร ทํารั้วใหมิดชิด กลุมผูใชนํ้าควรมีกิจกรรมอ่ืนนอกจากการ
ใชนํ้า การจําหนายผลผลิตเหมือนโอทอป อยากใหมีสถานีรมิแมนํ้ามลู
เพ่ิม 

    

รวม 21 100.0 

หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ภาคผนวก 
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหญานางงอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางเจาหนาที ่

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

1. ชาย 3 100.0 

2. หญิง - - 

อายุเฉลี่ย 54.0 ป     

ศาสนา     

1. พุทธ 3 100.0 

ระดบัการศึกษา     

1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 33.3 

2. อนุปริญญา/ปวส. 1 33.3 

3. จบปริญญาตร ี - - 

4. จบปริญญาโท 1 33.3 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.25 มาก 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.25 มาก 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 3.25 ปานกลาง 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 3.00 ปานกลาง 
5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาใน
การดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 
7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

3.75 มาก 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยาง
ชัดเจน 

4.00 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.50 มาก 
10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ประชาชน 

4.50 มาก 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.75 ปานกลาง 
12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

3.50 มาก 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังาน
โครงการฯ 

3.75 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.75 ปานกลาง 
15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณ
ของโครงการฯ 

4.00 มาก 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยาง
เปนระบบ 

4.00 มาก 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

3.25 ปานกลาง 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 3.50 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 ปานกลาง 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที ่

3.50 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

3.75 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานอยาชัดเจน 

3.50 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

3.25 ปานกลาง 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยาง
ตอเนื่อง 

3.25 ปานกลาง 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 3.75 มาก 

รวม 3.68 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง   

    - กรมพัฒนาที่ดิน 3.00 ปานกลาง 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 3.50 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 3.67 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.00 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 2.50 ปานกลาง 

    - กรมประมง 2.50 ปานกลาง 

    - สํานักงาน กปร. 2.67 ปานกลาง 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 3.50 มาก 

    - อื่น ๆ  3.67 มาก 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.00 มาก 

    - ภาคเอกชน 3.25 ปานกลาง 

    - สถาบันการศึกษา 3.00 ปานกลาง 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 3.50 มาก 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.50 มากที่สุด 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.50 มากที่สุด 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 3.75 มาก 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  3.75 มาก 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  3.75 มาก 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 2.33 นอย 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 3.50 มาก 

รวม 3.75 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 2.70 ปานกลาง 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 3.25 ปานกลาง 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม - - 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง - - 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว - - 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3.50 มาก 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 2.50 ปานกลาง 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 3.50 มาก 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 4.00 มาก 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 4.00 มาก 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 3.70 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.00 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 3.00 ปานกลาง 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 4.00 มาก 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 3.50 มาก 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 4.00 มาก 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 3.33 ปานกลาง 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 3.50 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 3.33 ปานกลาง 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 3.70 มาก 

รวม 4..02 มาก 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.25 มาก 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.25 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.00 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.25 มาก 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 3.75 มาก 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.00 มาก 
7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.25 มาก 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.25 มาก 

รวม 4.13 มาก 

 

 

 

  



97 
 

ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 17 45.9 

หญิง 20 54.1 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   
อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป - - 

35-44 ป 9 24.3 

45-54 ป 12 32.4 

55-64 ป 7 18.9 

65 ปขึ้นไป 10 27.2 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   
ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 36 97.3 

คริสต 1 2.7 

อิสลาม - - 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   
ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ - - 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 29 78.4 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 7 18.9 
จบการศึกษาระดับอนุปรญิญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.). 

1 2.7 

จบปริญญาตร ี - - 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   
อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  37 100.0 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 11 29.7 

4-6 คน 21 56.8 

7 คนขึ้นไป 5 13.5 

เฉลี่ย 4.58 คน/ครัวเรือน     

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน 

  

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 35 94.6 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 2 5.4 

รวม 37 100.0 

   ยายมาจาก     

   บานสาค ู 1 50.0 

   อําเภอปะทาย 1 50.0 

   สาเหตุ     

   แตงงาน 1 50.0 

   ยายมาอยูกับพอแม 1 50.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย   
ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

21-40 ป 9 25.7 

41-50 ป 15 42.9 

51-60 ป 7 20.0 

61 ปขึ้นไป 4 11.4 

เฉลี่ย 45.94 ป     

รวม 35 100.0 

ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   
สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 24 64.9 

ผูอาศัย  13 35.1 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   
ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 5 13.5 

21-40 ป 13 35.1 

41-60 ป 5 13.5 

ไมระบ ุ 14 37.8 

   เฉลี่ย 31.65 ป     

รวม 37 100.0 

ตารางที่  11  อาชีพเดิม   
อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

ทํานา 2 50.0 

รับจาง 1 25.0 

พนักงานบริษัท 1 25.0 

รวม 4 100.0 
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ตารางที่  12  แสดงอาชีพเสริม 

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 5 38.5 

เพาะเห็ด 3 23.1 

เลี้ยงววั 2 15.4 

อ่ืน ๆ เชน ทอผา คาขาย อาสาสมคัร 3 23.1 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  13  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด    
พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 14 37.8 

3-5 แปลง 20 54.1 

6 แปลงขึ้นไป 3 8.1 

      พื้นท่ีถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

      พื้นท่ีถือครองสูงสุด (แปลง) 12 

      เฉลี่ย (แปลง) 3.44 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  14  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด    
พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 10 27.0 

21-40  ไร 16 43.2 

41-60  ไร 6 16.2 

61 ไรข้ึนไป 2 5.4 

ไมระบ ุ 3 8.1 

รวม 37 100.0 

      เฉลี่ย (ไร) 30.87 

      พื้นท่ีถือครองต่ําสุด (ไร) 5 

      พื้นท่ีถือครองสูงสุด (ไร) 105.25 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย   
เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 6 16.2 

สปก. 29 78.4 

นส.3 1 2.7 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 1 2.7 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   
ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 33 89.2 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 4 10.8 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย (ของตนเอง) 

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 18 54.5 

มากกวา 1 ไร 12 36.4 

ไมระบ ุ 3 9.1 

รวม 33 100.0 

ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย  

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 21 63.6 

ซื้อ 4 12.1 

มรดก+ซื้อ 1 3.0 

ที่ของสามีหรือภรรยา 3 9.1 

ไมระบ ุ 4 12.1 

รวม 33 100.0 

ตารางที่  19  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 2 5.4 

สปก. 30 81.1 

ภบท. 1 2.7 

สปก.+นส.3. 2 5.4 

ไมระบ ุ 2 5.4 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  20  ประเภทของท่ีทํากิน   
เอกสารสิทธ ิ จํานวนแปลง รอยละ 

ที่เชา 5 12.5 

ของตัวเอง 35 87.5 

รวม 40 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง  

ตารางที่  21  ขนาดที่ทํากิน (ท่ีเชา)   
ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 2 40.0 

11-20 ไร 1 20.0 

21 ไรข้ึนไป 2 40.0 

รวม 5 100.0 

ตารางที่  22  เชาที่ทํากินจากบุคคลใด   
เชาที่ทํากินจากบุคคลใด จํานวนคน รอยละ 

คนในพ้ืนที่/หมูบาน 3 60.0 

ญาต ิ 1 20.0 

ไมระบ ุ 1 20.0 

รวม 5 100.0 
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ตารางที่  23  ระยะเวลาเชาที่ทํากิน 

  

ระยะเวลาเชาที่ทํากิน จํานวนคน รอยละ 

11 เดือน 1 20.0 

3 ป 1 20.0 

20 ป 1 20.0 

ไมระบ ุ 2 40.0 

รวม 5 100.0 

ตารางที่  24  ขนาดที่ทํากิน (ท่ีของตนเอง)   

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 13 37.1 

21-40  ไร 14 40.0 

41 ไรข้ึนไป 5 14.3 

ไมระบ ุ 3 8.6 

รวม 35 100.0 

 
ตารางที่  25  การไดมาของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง) 

  

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 28 80.0 

ซื้อ 3 8.6 

มรดก+ซื้อ 4 11.4 

รวม 35 100.0 

ตารางที่  26  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร  

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 19 51.4 

ทําสวน  1 2.7 

ทําเกษตรผสมผมสาน 3 8.1 

ทําไร 36 97.3 

ผักสวนครัว 14 37.8 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง 
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ตารางที่  27  การใชประโยชนที่ดินทํานา 

ทํานา จํานวนคน รอยละ 
ประเภทนา     
  - นาป 17 89.5 
  - นาปและนาปรัง 2 10.5 
พื้นที ่     
  - ไมเกิน 5 ไร 10 52.6 
  - 6-10  ไร 6 31.6 
  - 11 ไรขึ้นไป 3 15.8 
ผลผลิต (ตัน/ไร)    
  - 1-10 ตัน 7 36.8 
  - 11-20 ตัน - - 
  - 21-30 ตัน 1 5.3 
  - ไมระบ ุ 11 57.9 
ความเพียงพอของขาว .   
  - เพียงพอ 12 63.2 
  - เหลือขาย 4 21.1 
  - ไมระบ ุ 3 15.8 
ตารางที่  28  การใชประโยชนที่ดินทําสวน   

ทําสวน จํานวนคน รอยละ 
พืชท่ีปลูก     
  - ผักหวาน 1 100.0 
จํานวนแปลงสวน     
  - 1 แปลง 1 100.0 
ขนาดพ้ืนที ่     
  - 10 ไร 1 100.0 
ผลผลิต      
 -  ไมระบ ุ 1 100.0 
ตารางที่  29  การใชประโยชนที่ดินทําไร   

ทําไร จํานวนคน รอยละ 
พืชท่ีปลูก     
  - มันสําปะหลัง 1 2.8 
  - ออย 20 55.6 
  - มันสําปะหลังและออย 15 41.7 
ขนาดพ้ืนที ่     
  - 1-10 ไร 4 11.1 
  - 11-20  ไร 11 30.6 
  - 21-30 ไร 9 25.0 
  - 31-40 ไร 6 16.7 
  - มากกวา 41 ไรข้ึนไป 3 8.3 
  - ไมระบ ุ 3 8.3 
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ตารางที่  30  การใชประโยชนที่ดินทําผักสวนครัว   
ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     
  - พริก 6 16.2 
  - มะเขือ 5 13.5 
  - แตงกวา 4   
  - มะนาว 3   
  - ตะไคร 3   
  - อื่น ๆ เชน มะกรูด ถั่ว ถั่วฝกยาว ขิง ขา  9   
ผักชี ผักกาด ฟกทอง เปนตน     
จํานวนแปลงผักสวนครัว     
 - 1 แปลง 10 71.4 
 - ไมระบ ุ 4 28.6 
ขนาดพ้ืนที ่     
 - ต่ํากวา 1  ไร 5 35.7 
 - 1-5 ไร 2 14.3 
 - ไมระบ ุ 7 50.0 
ตารางที่  31  การใชประโยชนที่ดินทําเกษตรผสมผสาน  

เกษตรผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 
พืชท่ีปลูก     
  - กลวย หนอไม ผัก สมุนไพร 1 33.3 
  - กลวย มะนาว 1 33.3 
  - กลวย ผักชี ผักกาด มะนาว ตะไคร มะกรดู 1 33.3 
จํานวนแปลง     
  - 1 แปลง 3 100.0 
ขนาดพ้ืนที ่     
  - 1-5 ไร 2 66.7 
  - ไมระบ ุ 1 33.3 

ตารางที่  32  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   
เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว 1 33.3 

   - ควาย 1 33.3 

   - ไก 1 33.3 

 
ตารางที่  33  การใชประโยชนที่ดินอื่น ๆ (เพาะเหด็) 

  

ที่อื่น ๆ จํานวนคน รอยละ 

  - เพาะเห็ด 2 100.0 

 
 
 
 
 
 
    



104 
 

ตารางที่  34  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง 

ชนิด 
ใช ไมใช รวม 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ  
ปุยหมัก 11 29.7 26 70.3 37 
ปุยชีวภาพ 16 43.2 21 56.8 37 
ปุยคอก 17 45.9 20 54.1 37 
ปุยพืชสด 3 8.1 34 91.9 37 
ปุยเคม ี 36 97.3 1 2.7 37 
ยาฆาหญา 33 89.2 4 10.8 37 
ยาฆาแมลง 6 16.2 31 83.8 37 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     
ตารางที่  35   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/เดือน) 

รายได จํานวนคน รอยละ 
ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 16 43.2 
5,001-10,000 บาทตอเดือน 8 21.6 
10,001-20,000 บาทตอเดือน 7 18.9 
20,001-30,000 บาทตอเดือน 3 8.1 
30,001 บาทตอเดือน 3 8.1 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  36   แหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 
รายไดจากการเกษตร 33 89.2 
เฉลี่ย (บาท) 237,909.09 
รายไดจากการรับจาง 11 29.7 
เฉลี่ย (บาท) 51,754.55 
รายไดจากการคาขาย 2 5.4 
เฉลี่ย (บาท) 68,000.00 
รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 6 16.2 
เฉลี่ย (บาท) 9,000.00 

รายไดจากลูกให 6 16.2 

เฉลี่ย (บาท) 5,583.33 

รายไดอ่ืน ๆ เชน เลี้ยงสัตว รับราชการ ซอมรถ 11 29.7 

เฉลี่ย (บาท) 36,536.36 

รายไดรวม 37 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 244,478.38 

ตารางที่  37   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอเดือน)   
รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 10 27.0 
5,001-10,000 บาทตอเดือน 13 35.1 
10,001-20,000 บาทตอเดือน 9 24.3 
20,001-30,000 บาทตอเดือน 4 10.8 
30,001 บาทตอเดือน 1 2.7 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  38  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป) 

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 37 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 61,036.49 

คาเชาที่ดินทํากิน 4 10.8 

เฉลี่ย (บาท) 44,250.00 

คาเดินทาง 26 70.3 

เฉลี่ย (บาท) 21,725.00 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 27 73.0 

เฉลี่ย (บาท) 120,185.19 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 35 94.6 

เฉลี่ย (บาท) 15,810.69 

คาใชจายอื่น ๆ 7 18.9 

เฉลี่ย (บาท) 58,342.86 

คาใชจายรวม 37 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 119,423.89 

ตารางที่  39  ความเพียงพอของรายได   
ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 11 29.7 

พอด ี 18 48.6 

เหลือเก็บ 8 21.6 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  40  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   
การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 22 59.5 

มี 15 40.5 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  41  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   
จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 9 60.0 

20,001-40,000 บาท 4 26.7 

40,001 บาทข้ึนไป 2 13.3 

รวม 15 100.0 

 
ตารางที่  42  การทําบัญชีครัวเรอืน 

  

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 10 27.0 

ไมทํา 27 73.0 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  43  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ) 
การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 2.7 
มี 36 97.3 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  44  จํานวนเงนิกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 
ต่ํากวา 50,000 บาท 6 16.7 
50,001-100,000 บาท 6 16.7 
100,001-200,000 บาท 9 25.0 
200,001-300,000 บาท 8 22.2 
300,001 บาทขึ้นไป 7 19.4 

รวม 36 100.0 
ตารางที่  45  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 
กองทุนหมูบาน 10 20.4 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 34 69.4 
อ่ืน ๆ เชน บริษัทไฟแนนซ โครงการกูยืมเพ่ือการศึกษา 5 10.2 
สหกรณ  โรงงานน้ําตาล บริษัทรถไถ เปนตน     

รวม 49 100.0 
หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  46  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 
ไมม ี 34 91.9 
มี 3 8.1 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  47  จํานวนเงนิกูหนี้สินนอกระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 
ไมเกิน 50,000 บาท 1 33.3 

50,001-100,000 บาท 1 33.3 

100,001-200,000 บาท - - 

200,001-300,000 บาท - - 

300,001 บาทขึ้นไป 1 33.3 

รวม 3 100.0 

ตารางที่  48  แหลงเงินกูหนี้สินนอกระบบ   

แหลงเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 
ญาต ิ 1 33.3 
คนในหมูบาน 2 66.7 

รวม 3 100.0 
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ตารางที่  49  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   
การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 8 21.6 
มัธยมศึกษาตอนตน 6 16.2 
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 29.7 
ปวส./อนุปรญิญา 3 8.1 
ปริญญาตร ี 8 21.6 
ปริญญาโท 1 2.7 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  50  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 
สถานศึกษาในหมูบาน 3 7.1 
สถานศึกษาในตําบล 7 16.7 
สถานศึกษาในอําเภอ 11 26.2 
สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 12 28.6 
สถานศึกษาฝนจังหวดัอ่ืน 8 19.0 
สถานศึกษาในกรุงเทพฯ 1 2.4 

รวม 42 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  51  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 
ใชสมุนไพร 3 6.4 
ซื้อยา 7 14.9 
หาหมอ 37 78.7 

รวม 47 100.0 
ตารางที่  52  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 
สถานอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 24 36.9 
โรงพยาบาลของรัฐ 31 47.7 
โรงพยาบาลเอกชน 4 6.2 
คลินิก 5 7.7 
บานหมอพ้ืนบาน 1 1.5 

รวม 65 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

  

ตารางที่  53  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ  
การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 23 62.2 
ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 14 37.8 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  54  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ 
แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 1 1.3 
ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 27 34.2 
ซื้อจากรถพอคาเร 19 24.1 
ซื้อจากตลาด/รานคา 26 32.9 
ซื้อมาจากเพื่อนบาน 6 7.6 

รวม 79 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  55  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 
ฟน 6 9.0 
แกส 27 40.3 
ไฟฟา 10 14.9 
ถาน 24 35.8 

รวม 67 100.0 
ตารางที่  56  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 
รถจักรยานยนต 29 483.3 
รถยนต 23 34.8 
รถจักรยาน 9 13.6 
อาศัยรถเพ่ือนบาน 1 1.5 
อ่ืน ๆ เชน อีเตน รถไถ รถสบิลอ 4 6.1 

รวม 66 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  57  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 
ไมเปนสมาชิกกลุมใดเลย - - 
เปนสมาชิกกลุม 37 100.0 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  58  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 
กลุมอาชีพ 3 2.2 
กลุมออมทรัพย 27 20.1 
กลุมกองทุนหมูบาน 24 17.9 
กลุมฌาปนกจิ 31 23.1 
กลุมสตร ี 8 6.0 
กลุมผูใชน้ํา 37 27.6 
กลุมอื่น ๆ เชน กลุมอสม. สหกรณ เปนตน 4 3.0 

รวม 134 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  59  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด 

  

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 
ชาวบานรวมตัวกันเอง 12 23.5 
ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 17 33.3 
หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 18 35.3 
รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 4 7.8 

รวม 51 100.0 
ตารางที่  60  แหลงน้ํากิน/นํ้าใช   

แหลงน้ํากิน/น้ําใช จํานวนคน รอยละ 
น้ําฝน 23 24.7 
น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 5 5.4 
น้ําประปา 33 35.5 
น้ําบาดาล/น้ําบอ,น้ําจากฝาย/อางฯ 10 10.8 
ซื้อจากรานคา 12 12.9 
น้ําจากตูกดนํ้าของชุมชุม 10 10.8 

รวม 93 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  61  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน/น้ําใช   

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 
เพียงพอตลอดป 35 94.6 
ไมเพียงพอ 2 5.4 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  62  ปริมาณของน้ํากิน/น้ําใชไมเพียงพอตอครัวเรือน  

ปริมาณน้ํากิน/น้ําใชไมเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 
ขาดน้ําชวงเดือน     
ทั้งป 1 50.0 
เมษายน-พฤษภาคม 1 50.0 

รวม 2 100.0 
คาใชจายในการซื้อน้ําตอป     
1,200 บาท/ป 1 50.0 
3,000 บาท/ป 1 50.0 

รวม 2 100.0 
 
ตารางที่  63  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

  

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 
น้ําฝน 34 49.3 
น้ําบาดาล/น้ําจากบอขุด(ขดุเอง/หนวยงานขุดให) 3 4.3 
น้ําประปา 6 8.7 
น้ําจากฝาย/อางฯ  5 7.2 
น้ําจากโครงการฯ (สถานสีูบน้ําฯ บานโนนหญานาง) 16 23.2 
น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 5 7.2 

รวม 69 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตารางที่  64  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร   
ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 28 75.7 
ไมเพียงพอ 9 24.3 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  65  ปริมาณของน้ําเกษตรไมเพียงพอตอครัวเรือน  

ปริมาณน้ําเกษตรไมเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 
ขาดน้ําชวงเดือน     
มีนาคม-กรกฎาคม 1 11.1 
เมษายน-พฤษภาคม 1 11.1 
เมษายน-สิงหาคม 1 11.1 
พฤษภาคม-กรกรฎาคม 1 11.1 
มิถุนายน-กรกฎาคม 1 11.1 
มิถุนายน-สิงหาคม 2 22.2 
กรกฎาคม-สิงหาคม 1 11.1 
ไมระบ ุ 1 11.1 

รวม 9 100.0 
จํานวนเดือนท่ีปริมาณน้ําเพียงพอ     
2 เดือน 4 44.4 
3 เดือน 2 22.2 
5 เดือน 3 33.3 

รวม 9 100.0 
วิธีการแกไขปญหา     
ใชน้ําบาดาล 1 11.1 
ใสรถน้ําไปรดน้ํา 1 11.1 
ไมไดแกไข 7 77.8 

รวม 9 100.0 
 
ตารางที่  66  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การทราบ จํานวนคน รอยละ 
1. ไมทราบ 6 16.2 
2. ทราบ 31 83.8 

รวม 37 100.0 
 
ตารางที่  67  การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

การทราบ จํานวนคน รอยละ 
ไมทราบ 2 5.4 
ทราบ 35 94.6 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  68  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 
พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - - 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

35 100.0 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 35 100.0 
ตารางที่  69  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน  

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 
กรมชลประทาน 21 33.3 
กรมสงเสรมิการเกษตร 1 1.6 
เกษตรอําเภอ 3 4.8 
เกษตรจังหวัด 3 4.8 
สํานักงานจังหวัด 2 3.2 
ผูนําชุมชน 9 14.3 
สํานักงาน กปร. 10 15.9 
องคการบริหารสวนตําบล 14 22.2 

รวม 63 100.0 
หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
 
ตารางที่  70  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ 

  

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 
ไมทราบ 5 13.5 
ทราบ 32 86.5 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  71  เรื่องที่ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ชวยเหลือประชาชนใหมีน้ําใชตลอดป 15 46.9 

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการเกษตร  17 53.1 

รวม 32 100.0 
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ตารางที่  72  การมีสวนรวมกับโครงการ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย 
ระดบัความ

คิดเห็น 
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.13 ปานกลาง 
2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.58 มาก 
3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.10 ปานกลาง 
4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.92 มาก 
5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 2.90 ปานกลาง 
6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 
7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 2.74 ปานกลาง 
8. รวมเปนสมาชิกกลุม 4.18 มาก 
9. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  2.60 ปานกลาง 
10. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.88 มาก 
11. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.71 ปานกลาง 
12. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.58 มาก 
13. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบ
สงน้ํา สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

2.85 ปานกลาง 

14. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโครงการฯ 

4.03 มาก 

15. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงาน
เพ่ือประโยชนของชุมชน 

4.00 มาก 

รวม 3.35 ปานกลาง 
ตารางที่  73  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 
เปน 37 100.0 
ไมเปน - - 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  74  ปที่กอตั้งกลุมผูใชนํ้า   

ปที่กอตั้งกลุมผูใชนํ้า จํานวนคน รอยละ 
ป 2553 1 2.7 
ป 2554 1 2.7 
ป 2556 1 2.7 
ป 2557 27 73.0 
ไมระบ ุ 7 18.9 

รวม 37 100.0 
ตารางที่  75  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 
ป 2553 1 2.7 
ป 2554 1 2.7 
ป 2556 1 2.7 
ป 2557 22 59.5 
ป 2559 1 2.7 
ไมระบ ุ 11 29.7 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  76  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 

  

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาธรรมเนียมแรกเขา      

 - 50 บาท/ครัวเรือน 7 77.8 

 - 100 บาท/ครัวเรือน 2 22.2 

รวม 9 100.0 

คาธรรมเนียมการใชน้ํา      

 - ชั่วโมงละ 70 บาท 1 10.0 

 - ครั้งละ 700 บาท 9 90.0 

รวม 10 100.0 

คาหุน 700 บาท 2 5.6 

ไมมีคาธรรมเนียม 17 45.9 

ตารางที่  77  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   
การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ทํานา 3.83 มาก 

ทําไร 4.35 มาก 

ทําสวน/ไมผล 5.00 มากที่สุด 

เกษตรผสมผสาน 4.00 มาก 

เลี้ยงสตัว 3.50 มาก 

อุปโภค-บริโภค 3.57 มาก 

เพาะเห็ด 4.00 มาก 

รวม 4.04 มาก 

ตารางที่  78  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 13.5 

ทราบ 32 86.5 

   เรื่องท่ีทราบ เชน การขอใชน้ํา การใชน้ําเปนเวลา     

การวางแผนระเบียบการใชนํ้า     

รวม 37 100.0 

ตารางที่  79  การวางแผนการใชน้ําประจําป   
การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 2 5.4 

ไมม ี 11 29.7 

มี 24 64.9 

   แผนการใชนํ้า เชน  การใชน้ํา การเปด-ปดน้ํา     

รวม 37 100.0 
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ตารางที่  80  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา 

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 2 5.4 

ไมม ี 1 2.7 

มี 34 91.9 

   จํานวนการประชุม      

   - 2-3 เดือนครั้ง  4 11.8 

   - 3 ครั้ง/ป 3 8.8 

   - เดือนละ 1 ครั้ง 6 17.6 

   - ปละ 1 ครั้ง 3 8.8 

   - ปละ 2 ครั้ง 1 2.9 

   - ไมระบ ุ 17 50.0 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  81  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา   
รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

1. ไมตอบ 3 8.1 

2. ไมเคยไดรางวัล 34 91.9 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  82  การไดรับประโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 4.17 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 3.86 มาก 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 4.10 มาก 

5. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 3.50 มาก 

6. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว 3.00 ปานกลาง 

7. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 2.91 ปานกลาง 

8. มีทรัพยากรธรรมชาตดีิขึ้น (ดิน ปาไม ฯลฯ) 3.81 มาก 

9. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.58 มาก 

10. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.33 ปานกลาง 
11. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.71 มาก 
12. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.95 มาก 

รวม 3.33 มาก 
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ตารางที่  84  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ 

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 4.06 มาก 
2. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 3.80 มาก 
3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.86 มาก 
4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 3.88 มาก 
5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 4.00 มาก 
6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.04 มาก 
7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.25 มาก 
8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.25 มาก 

รวม 4.02 มาก 
 
ตารางที่  85  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน 

 

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 8 21.6 

มี 29 78.4 

รวม 37 100.0 

ปจจุบันเครื่องสบูน้ําไมสามารถใชงานได เน่ืองจากอุปกรณสญูหาย 22 62.9 

ขาดงบประมาณในการดูแลคาไฟฟา 4 11.4 

น้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 4 11.4 
อ่ืน ๆ เชน ขาดเจาหนาที่ดูแลสถานีสูบน้ํา ยังไมไดใชประโยชนจากโครงการฯ แนว
ทอชํารุด เปนตน 

5 14.3 

รวม 35 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
 
ตารางที่  86  ขอเสนอแนะ 

  

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 8 21.6 

มี 29 78.4 

รวม 37 100.0 

ควรมีผูดูแลหรือมร้ัีวเพ่ือปองกันขโมย 9 27.3 

ควรเรงดําเนินการซอมแซมแกไขเครื่องสูบน้ําใหใชงานได 8 24.2 

อยากใหหนวยงานที่รับผดิชอบเขามาดูแลใหสามารถ 6 18.2 
อยากใหเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเขามาแนะนํา/แกไขปญหาใหชุมชน เชน การใชนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

5 15.2 

อยากไดเครื่องสูบน้ําใหม 2 6.1 
อ่ืน ๆ กลุมผูใชน้ําควรมีความเขมแข็งในการดูแลแหลงนํ้า แกไขซอมแซมแนวทอ
สงน้ํา 

3 9.1 

รวม 33 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ภาคผนวก 
โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

ตารางเจาหนาที ่

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 1 100.0 

อายุเฉลี่ย   50.0 ป     

ศาสนา     

พุทธ 1 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 1 100.0 

 
ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหา
ในการดําเนินงานโครงการฯ ที่มคีวามสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

5.00 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยาง
ชัดเจน 

5.00 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.00 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ประชาชน 

5.00 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ่) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 5.00 มากที่สุด 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหาร
งบประมาณของโครงการฯ 

4.00 มาก 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยาง
เปนระบบ 

5.00 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 5.00 มากที่สุด 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตน
สังกัด 

4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที ่

4.00 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานโครงการฯ 

5.00 มากที่สุด 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานอยาชัดเจน 

5.00 มากที่สุด 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่
ดําเนินงานโครงการฯ 

5.00 มากที่สุด 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยาง
ตอเนื่อง 

5.00 มากที่สุด 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.68 มากท่ีสุด 

   

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.00 มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 4.00 มาก 

    - กรมปศุสัตว 4.00 มาก 

    - กรมประมง 4.00 มาก 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - สํานักงาน กปร. 5.00 มากที่สุด 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 5.00 มากที่สุด 

    - อื่น ๆ  3.00 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับหนวยงานใดบาง   

    - ประชาชน 5.00 มากที่สุด 

    - ภาคเอกชน 3.00 ปานกลาง 

    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.00 มาก 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 5.00 มากที่สุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 5.00 มากที่สุด 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 5.00 มากที่สุด 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.38 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 5.00 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 5.00 มากที่สุด 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.00 มาก 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 5.00 มากที่สุด 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 5.00 มากที่สุด 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 5.00 มากที่สุด 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ (ตอ่) 

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 5.00 มากที่สุด 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 4.00 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 5.00 มากที่สุด 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 4.00 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 5.00 มากที่สุด 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 5.00 มากที่สุด 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 5.00 มากที่สุด 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.75 มากท่ีสุด 

 
ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.00 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.00 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 5.00 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 5.00 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 5.00 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 5.00 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.75 มากท่ีสุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 23 67.6 

หญิง 11 32.4 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป 3 8.8 

35-44 ป 7 20.6 

45-54 ป 6 17.6 

55-64 ป 16 47.1 

65 ปขึ้นไป 2 5.9 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 28 82.4 

คริสต 6 17.6 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 2 5.9 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 22 64.7 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 6 17.6 

จบการศึกษาประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 5.9 

จบปริญญาตร ี 2 5.9 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  34 100.0 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 4 11.8 

4-6 คน 27 79.4 

7 คนขึ้นไป 3 8.8 

เฉลี่ย 2.55 คน/ครัวเรือน     

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน 

  

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 32 94.1 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 2 5.9 

   - ถิ่นฐานเดิม     

     อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงราย 1 50.0 

     จังหวัดลําปาง 1 50.0 

   - สาเหตุการยาย     

     มีครอบครัว 1 50.0 

     ทํางาน 1 50.0 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย  

  

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-40 ป 13 40.6 

41-50 ป 6 18.8 

51-60 ป 4 12.5 

61 ปขึ้นไป 9 28.1 

เฉลี่ย 53.85 ป     

รวม 32 100.0 
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ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย 

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 24 70.6 

ผูอาศัย  10 29.4 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก 

  

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 10 29.4 

21-40 ป 13 38.2 

41 ปขึ้นไป 11 32.4 

   เฉลี่ย 32.32 ป     

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  11  อาชีพเดิม 

  

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 2 100.0 

รวม 2 100.0 

 
ตารางที่  12  อาชีพเสริม 

  

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 12 63.2 

เกษตรกร (ทําสวน เลี้ยงสัตว) 3 15.8 

อ่ืน ๆ เสรมิสวย ปกผา คาขาย ชางไม 4 21.1 

รวม 19 100.0 
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ตารางที่  13  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด  (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 2 5.9 

3-5 แปลง 29 85.3 

6 แปลงขึ้นไป 3 8.8 

เฉลี่ย (แปลง) 3.97 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 7 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  14  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด (ไร) 

  

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 16 47.1 

21-40  ไร 10 29.4 

41-60  ไร 6 17.6 

61 ไรข้ึนไป 2 5.9 

เฉลี่ย (ไร) 26.73 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 5.25 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 66.5 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 12 35.3 

นส. 4จ. 13 38.2 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 8 23.5 

ไมระบ ุ 1 2.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 23 67.6 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 11 32.4 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 32 94.1 

มากกวา 1 ไร 2 5.9 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 23 67.6 

ซื้อ 3 8.8 

ไมระบ ุ 8 23.5 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  19  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 10 27.0 

11-20 ไร 10 27.0 

21 ไรข้ึนไป 17 45.9 

รวม 37 100.0 
 
ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน 

  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 10 21.7 

นส.3ก. 1 2.2 

นส.4จ. 6 13.0 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 29 63.0 

รวม 46 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง   
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ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 26 70.3 

ที่ของพอแม 10 27.0 

ที่เชา 1 2.7 

รวม 37 29.7 

 
ตารางที่  22  การไดมาของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง) 

  

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 12 46.2 

ซื้อ 5 19.2 

ไมระบ ุ 9 34.6 

รวม 26 100.0 

 

ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 32 72.7 

ทําสวน (ลําไย ยางพารา) 27 61.4 

ทําไร (ขาวโพด ชาวไร) 15 34.1 

รวม 74 168.2 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง  
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ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทํานา 

ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ประเภทนา     

  - นาป 4 12.5 

  - นาปและนาปรัง 28 87.5 

พื้นที ่     

  - ไมเกิน 10 ไร 21 65.6 

  - 11-20  ไร 8 25.0 

  - 21 ไรขึ้นไป 3 9.4 

ผลผลิต (ตัน/ไร)     

  - 1-10 ตัน 18 56.3 

  - 11-20 ตัน 7 21.9 

  - 21-30 ตัน 2 6.3 

  - 31 ตันขึ้นไป 2 6.3 

  - ไมระบ ุ 3 9.4 

ความเพียงพอของขาว     

  - ไมเพียงพอ 1 3.1 

  - เพียงพอ 11 34.4 

  - เหลือขาย 20 62.5 

ตารางที่  25  การใชประโยชนที่ดินทําพืชสวน   

เกษตรผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 8 23.5 

ทํา 26 76.5 

    ชนิดพืชเกษตรผสมผสาน เชน ลําไย ยางพารา     

ขนาดพ้ืนที ่     

  1-5 ไร 9 11.8 

  6-10 ไร 7 9.2 

  11-20 ไร 5 6.6 

  21 ไรขึ้นไป 5 6.6 

  ไมระบ ุ     
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ตารางที่  26 การใชประโยชนที่ดนิทําพืชไร   

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 19 23.8 

ทํา 15 18.8 

   ชนิดพืชไร ขาวโพด ขาวไร     

ขนาดพ้ืนที ่     

  ต่ํากวา 5  ไร 3 20.0 

  6-10 ไร 1 6.7 

  11-20 ไร 5 33.3 

  21 ไรขึ้นไป 6 40.0 

ตารางที่  27  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 21 61.8 

ทํา 13 38.2 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - กระบือ 2 15.4 

   - วัว 2 15.4 

   - หมู 9 69.2 

   - ไก 2 15.4 

หมายเหต ุบางครัวเรือนเลี้ยงสัตวมากกวา 1 อยาง   
ตารางที่  28  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช รวม 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ  

ปุยหมัก 3 8.8 31 91.2 34 

ปุยชีวภาพ 5 14.7 29 85.3 34 

ปุยคอก 10 29.4 24 70.6 34 

ปุยพืชสด 1 2.9 33 97.1 34 

ปุยเคม ี 32 94.1 2 5.9 34 

ยาฆาหญา 30 88.2 4 11.8 34 

ยาฆาแมลง 32 94.1 2 5.9 34 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     
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ตารางที่  29   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 3 8.8 

10,001-200,000 บาท 12 35.3 

200,001-300,000 บาท 10 29.4 

300,001-400,000 บาท 4 11.8 

400,001 บาทขึ้นไป 2 5.9 

ไมระบ ุ 3 8.8 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  30   แหลงท่ีมาของครัวเรือน 

  

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 34 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 197,858.82 

รายไดจากการรับจาง 17 50.0 

เฉลี่ย (บาท) 99,294.12 

รายไดจากการคาขาย 3 8.8 

เฉลี่ย (บาท) 40,000.00 

รายไดจากการเลีย้งสัตว 8 23.5 

เฉลี่ย (บาท) 75,425.00 

รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 34 1133.3 

เฉลี่ย (บาท) 1,800.00 

รายไดจากลูกให 6 17.6 

เฉลี่ย (บาท) 28,933.33 

รายไดอ่ืน ๆ เชน  ทําธุรกิจสวนตัว อุตสาหกรรมในครัวเรือน 3 8.8 

เฉลี่ย (บาท) 27,666.67 

รายไดรวม 34 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 264,158.82 
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ตารางที่  31   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 8 23.5 

10,001-200,000 บาท 17 50.0 

200,001-300,000 บาท 6 17.6 

300,001 บาทขึ้นไป 3 8.8 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  32  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 33 42.3 

เฉลี่ย (บาท) 108,504.55 

คาเชาที่ดินทํากิน 3 3.8 

เฉลี่ย (บาท) 14,333.30 

คาเดินทาง 29 37.2 

เฉลี่ย (บาท) 21,323.45 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 29 37.2 

เฉลี่ย (บาท) 54,644.83 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 33 68.8 

เฉลี่ย (บาท) 14,018.42 

คาใชจายอื่น ๆ 15 19.2 

เฉลี่ย (บาท) 14,826.67 

คาใชจายรวม 34 43.6 

เฉลี่ย (บาท) 158,638.18 

ตารางที่  33  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 9 26.5 

พอด ี 12 35.3 

เหลือเก็บ 13 38.2 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่  34  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 6 17.6 

มี 28 82.4 

รวม 34 100.0 
 

ตารางที่  35  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)  

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 28 100..0 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 28 100.0 
 

ตารางที่  36  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 3 8.8 

ไมทํา 31 91.2 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  37  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 2.9 

มี 33 97.1 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่  38  จํานวนเงนิกูหนี้สินในระบบ  

  

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 9 27.3 

50,001-100,000 บาท 6 18.2 

100,001-200,000 บาท 2 6.1 

200,001 บาทขึ้นไป 16 48.5 

รวม 33 100.0 
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ตารางที่  39  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 17 39.5 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 22 51.2 

สหกรณการเกษตรพิมาย 3 7.0 

อ่ืน ๆ กยศ. 1 2.3 

รวม 43 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  40  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 33 97.1 

มี 1 2.9 

จํานวนเงิน 200,000 บาท     

กูจากนายทุนนอกหมูบาน     

รวม 34 100.0 

ตารางที่  41  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 11 22.9 

ซื้อยา 3 6.3 

หาหมอ 34 70.8 

รวม 48 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  42  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 29 36.7 

โรงพยาบาลของรัฐ 30 38.0 

โรงพยาบาลเอกชน 5 6.3 

คลินิก 14 17.7 

บานหมอพ้ืนบาน 1 1.3 

รวม 79 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  43  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 26 76.5 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 8 23.5 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  44  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 14 14.7 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 30 31.6 

ซื้อจากรถพอคาเร 8 8.4 

ซื้อจากตลาด/รานคา 32 33.7 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 11 11.6 

รวม 95 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  45  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 37 33.3 

แกส 34 30.6 

ไฟฟา 18 16.2 

ถาน 22 19.8 

รวม 111 100.0 

ตารางที่  46  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 34 43.6 

รถยนต 23 29.5 

รถจักรยาน 15 19.2 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 4 5.1 

อ่ืน ๆ เชน รถอีแตน รถบรรทุก 2 2.6 

รวม 78 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  47  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย - - 

เปนสมาชิกกลุม 34 100.0 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  48  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ (กลุมชางไม ปกผา เลีย้งสัตว สวนยาง) 4 3.5 

กลุมออมทรัพย 24 21.2 

กลุมกองทุนหมูบาน 26 23.0 

กลุมฌาปนกจิ 15 13.3 

กลุมสตร ี 7 6.2 

กลุมผูใชน้ํา 33 29.2 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปาไม/ไฟปา 3 2.7 

องคกรแคร 1 0.9 

รวม 113 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

 
ตารางที่  49  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด 

  

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 21 35.6 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 23 39.0 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 11 18.6 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 4 6.8 

รวม 59 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  50  แหลงน้ํากิน   

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 8 12.7 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 6 9.5 

น้ําประปา 22 34.9 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 9 14.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ 8 12.7 

ซื้อจากรานคา 10 15.9 

รวม 63 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

 
ตารางที่  51  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน 

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 63 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 63 100.0 

 
ตารางที่  52  แหลงน้ําใช 

  

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 5 8.5 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 7 11.9 

น้ําประปา 23 39.0 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 9 15.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ 15 25.4 

รวม 59 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  53  ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช 

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 59 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 59 100.0 



136 
 

ตารางที่  54  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 20 27.4 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 13 17.8 

น้ําประปา 2 2.7 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 1 1.4 

น้ําจากฝาย/อางฯ 4 5.5 

น้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกงฯ 32 43.8 

น้ําจากโครงการฯ 1 1.4 

รวม 73 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

 
ตารางที่  55  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร 

  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 70 95.9 

ไมเพียงพอ (น้ําบาดาล/น้ําบอ) 3 4.1 

รวม 73 100.0 

ตารางที่  56  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 1.3 

ทราบ 79 98.8 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  57  การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ   

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ - - 

ทราบ 34 100.0 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่  58  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10 29.4 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  

23 67.6 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปหลวง 

1 2.9 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  59  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน  

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 34 33.3 

กรมทรัพยากรน้ํา 9 8.8 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล - - 

กรมพัฒนาที่ดิน 1 1.0 

กรมวิชาการเกษตร 3 2.9 

กรมสงเสรมิการเกษตร 4 3.9 

กรมสงเสรมิสหกรณ 1 1.0 

กรมการพัฒนาชุมชน 3 2.9 

กรมปาไม 7 6.9 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 1 1.0 

สํานักงานจังหวัด 2 2.0 

องคการบริหารสวนตําบล 10 9.8 

ผูนําชุมชน 15 14.7 

กรมการแพทย - - 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1.0 

สํานักงาน กปร. 1 1.0 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 8 7.8 

อ่ืน ๆ กรมประมง องคกรละหูไทย 2 2.0 

รวม 102 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  60  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 12 35.3 

ทราบ 22 64.7 

   เพื่อใหประชาชนไดมีแหลงนํ้าใชเพ่ือการเกษตร 21 95.5 

   เพื่อใหประชาชนไดมีความเปนอยูดีขึ้น 1 4.5 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  61  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย 
ระดบัความ

คิดเห็น 

ทํานา 4.55 มากที่สุด 

ทําไร 4.25 มาก 

ทําสวน/ไมผล 4.04 มาก 

เกษตรผสมผสาน - - 

เลี้ยงสตัว 3.78 มาก 

ประมง 3.60 มาก 

อุปโภค-บริโภค 4.25 มาก 

รวม 4.08 มาก 

 
ตารางที่  62  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 33 97.1 

ไมเปน 1 2.9 

รวม 34 100.0 

ตารางที่  63  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา   

การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2549 12 33.3 

ป 2550 2 5.6 

ป 2551 9 25.0 

ป 2552 4 11.1 

ไมระบ ุ 6 16.7 

รวม 33 91.7 
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ตารางที่  64  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2549 9 25.0 

ป 2550 2 5.6 

ป 2551 13 36.1 

ป 2552 4 11.1 

ป 2558 1 2.8 

ป 2560 1 2.8 

ไมระบ ุ 3 8.3 

รวม 33 91.7 

ตารางที่  65  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา   

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาบํารุง (ไรละ 10 20 บาท) (ปละ 50 บาท) 3 9.1 

ไมมีคาธรรมเนียม 30 83.3 

ตารางที่  66  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 15.2 

ทราบ 28 84.8 

   เรื่องท่ีทราบ เชน การใชนํ้าเปนเวลา การดูแลรักษา 13 46.4 

การใชน้ํารวมกัน     

   ไมระบ ุ 15 83.3 

รวม 33 100.0 

ตารางที่  67  การวางแผนการใชน้ําประจําป   

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 7 21.2 

มี 26 78.8 

   แผนการใชนํ้า (การเปด-ปดน้ํา) 5 19.2 

   ไมระบ ุ 21 80.8 

รวม 33 100.0 
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ตารางที่  68  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา 

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 3.0 

มี 32 97.0 

   จํานวนการประชุม      

    ปละ 1 ครั้ง 4 12.5 

    ปละ 2 ครั้ง 2 6.3 

    ปละ 4 ครั้ง 1 3.1 

    เดือนละ 1 ครั้ง 1 3.1 

    ไมระบ ุ 24 75.0 

รวม 33 100.0 

 
ตารางที่  69  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา 

  

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคย 23 69.7 

เคยไดรางวลั 10 30.3 

   ไดรางวัลจากผูวาราชการจังหวดั 7 70.0 

   ไมระบ ุ 3 30.0 

รวม 33 100.0 

ตารางที่  70  การมีสวนรวมกับโครงการ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย 
ระดบัความ

คิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.57 มาก 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.60 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.52 มาก 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.14 ปานกลาง 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการฯ 

3.26 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.27 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 2.90 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  2.92 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.55 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.95 ปานกลาง 
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ตารางที่  70  การมีสวนรวมกับโครงการ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.34 ปานกลาง 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบ
สงน้ํา สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.56 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโครงการฯ 

3.56 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงาน
เพ่ือประโยชนของชุมชน 

3.45 ปานกลาง 

รวม 3.33 ปานกลาง 

 

ตารางที่  71 การไดรับประโยชนจากโครงการ   

การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 4.24 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 4.18 มาก 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 4.12 มาก 

4. มีการใชน้ําจากโครงการในการผลิตกระแสไฟฟา - - 

5. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 3.07 ปานกลาง 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 3.04 ปานกลาง 

7. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง 2.96 ปานกลาง 

8. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว 2.44 นอย 

9. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.08 ปานกลาง 

10. มีการรวมกลุมในการใชน้ํา 3.48 ปานกลาง 

11. มีกลุมที่เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 3.55 มาก 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 3.47 ปานกลาง 

13. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.68 มาก 

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.48 ปานกลาง 

15. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.75 มาก 

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.76 มาก 

รวม 3.49 ปานกลาง 
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ตารางที่  72  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ 

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.03 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.85 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.94 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.41 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.97 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.26 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.21 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.24 มาก 

รวม 4.11 มาก 

ตารางที่  73  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 27 79.4 

มี 7 20.6 
รวม 34 100.0 

ชาวบานบุกรุก ถางปาเพิ่ม 7 100.0 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  74  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 18 52.9 

มี 16 47.1 
รวม 34 100.0 

อยากใหขยายแนวทอสงนํ้า 2 10.5 

อยากใหทําถนนบริเวณอางเก็บน้าํ 3 15.8 

ควรปลูกปาทดแทน 7 36.8 

ลดการบุกรุกปา 2 10.5 

อ่ืน ๆ เชน อบรมการใชน้ํา การจดัการน้ําใหเปนระบบ 5 26.3 

ซอมแซมฝายเดมิ ทําอาคาร/หองนํ้าบริเวณอางฯ     

ทําระบบสงน้ําแบบราง      

รวม 19 100.0 

หมายเหต ุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ภาคผนวก 
โครงการอางเก็บน้ําชองหามกายเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ตารางเจาหนาที ่

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 1 100.0 

อายุเฉลี่ย   37.0 ป     

ศาสนา     

พุทธ 1 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 1 100.0 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.00 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 5.00 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 3.00 ปานกลาง 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 5.00 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

3.00 ปานกลาง 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.00 ปานกลาง 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ 

4.00 มาก 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

5.00 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

3.00 ปานกลาง 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 5.00 มากที่สุด 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

4.00 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.00 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 4.00 มาก 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 4.00 มาก 

รวม 4.16 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน - - 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน - - 

    - กรมปศุสัตว 3.00 ปานกลาง 

    - กรมประมง - - 

    - สํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 5.00 มากที่สุด 

    - อื่น ๆ  4.00 มาก 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - ภาคเอกชน - - 

    - สถาบันการศึกษา - - 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.00 มาก 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.00 มาก 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.00 มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.00 มาก 

รวม 3.24 ปานกลาง 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 4.00 มาก 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 5.00 มากที่สุด 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.00 ปานกลาง 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 3.00 ปานกลาง 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 5.00 มากที่สุด 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 4.00 มาก 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 4.00 มาก 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.00 มาก 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 3.00 ปานกลาง 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ - - 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 4.00 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) - - 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) - - 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ (ตอ่) 

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 5.00 มากที่สุด 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.00 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.00 มาก 

รวม 3.60 มาก 

 

ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.00 มาก 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.00 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 5.00 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 5.00 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 5.00 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.00 มาก 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.63 มากที่สุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 7 50.0 

หญิง 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

15-24 ป 1 7.1 

35-44 ป 4 28.6 

45-54 ป 3 21.4 

55-64 ป 5 35.7 

65 ปขึ้นไป 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 14 100.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 8 57.1 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 4 28.6 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 14.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  13 92.9 

รับจาง 1 7.1 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 6 42.9 

4-6 คน 8 57.1 

เฉลี่ย 3.43 คน/ครัวเรือน     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 12 85.7 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 2 14.3 

   - ถิ่นฐานเดิม     

     ตําบลโปงแดง 1 50.0 

     อําเภอบานตาก 1 50.0 

   - สาเหตุการยาย     

     มีครอบครัว 1 50.0 

     ทํางาน 1 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย    

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-40 ป 3 25.0 

41-50 ป 3 25.0 

51-60 ป 2 16.7 

61 ปขึ้นไป 4 33.3 

เฉลี่ย 50.33 ป     

รวม 12 100.0 

ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 8 57.1 

ผูอาศัย  6 42.9 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

9-20 ป 3 30.0 

21-30 ป 4 40.0 

40-47 ป 2 33.3 

54 ปขึ้นไป 1 10.0 

   เฉลี่ย 32.32 ป     

รวม 10 113.3 

ตารางที่  11  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร (ทํานา ทําสวน ปลูกผัก)   1 50.0 

ผูชวยกํานัน 1 50.0 

รับจาง 1 50.0 

รวม 3 113.3 

ตารางที่  12  อาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 2 20.0 

เกษตรกร (ทําสวน เลี้ยงสัตว) 6 60.0 

สมาชิกเทศบาล 1 10.0 

ผูใหญบาน 1 10.0 

รวม 10 100.0 

ตารางที่  13  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด  (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 8 57.1 

3-5 แปลง 6 42.9 

6 แปลงขึ้นไป - - 

เฉลี่ย (แปลง) 2.86 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 2 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 5 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  14  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด (ไร)   

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 5 35.7 

21-40  ไร 6 42.9 

41 ไรข้ึนไป 3 21.4 

เฉลี่ย (ไร) 26.75 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 6 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 70.47 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 12 85.7 

นส. 4 1 7.1 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 10 71.4 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 3 21.4 

ที่ปาสงวน 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 9 64.3 

มากกวา 1 ไร 5 35.7 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย 

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 14 100.0 

ซื้อ - - 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  19  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 3 18.8 

11-20 ไร 6 37.5 

21 ไรข้ึนไป 7 43.8 

รวม 16 100.0 

ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 5 31.3 

นส.3ก. 3 18.8 

ภบท.5 4 25.0 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 2 12.5 

ไมระบ ุ 2 12.5 

รวม 16 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง 

ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 9 56.3 

ที่ของพอแม 4 25.0 

ที่เชา 3 18.8 

รวม 16 100.0 
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ตารางที่  22  การไดมาของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง) 

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 4 44.4 

ซื้อ - - 

ไมระบ ุ 5 55.6 

รวม 9 100.0 

ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 14 43.8 

ทําสวน  - - 

ทําไร (ขาวโพด มันสําปะหลัง) 7 21.9 

เลี้ยงสตัว 11 34.4 

รวม 32 100.0 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง  

ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทํานา   

ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ประเภทนา     

  - นาป 13 92.9 

  - นาปและนาปรัง 1 7.1 

พื้นที ่     

  - ไมเกิน 10 ไร 7 50.0 

  - 11-20  ไร 5 35.7 

  - 21 ไรขึ้นไป 2 14.3 

ผลผลิต (ตัน/ไร)     

  - 1-10 ตัน 9 64.3 

  - 11-20 ตัน 1 7.1 

  - 21-30 ตัน - - 

  - 31 ตันขึ้นไป - - 

  - ไมระบ ุ 4 28.6 
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ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทํานา (ตอ่) 

ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ความเพียงพอของขาว     

  - ไมเพียงพอ - - 

  - เพียงพอ 6 42.9 

  - เหลือขาย 8 57.1 

ตารางที่  25 การใชประโยชนที่ดนิทําพืชไร   

พืชไร จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 7 50.0 

ทํา 7 50.0 

ชนิดพืชไร     

   - ขาวโพด 3 42.9 

   - มันสําปะหลัง 3 42.9 

   - ขาวโพดและมันสําปะหลัง 1 14.3 

ขนาดพ้ืนที ่     

   - ต่ํากวา 1  ไร 1 14.3 

   - มากกวา 1 ไร 6 85.7 

   

ตารางที่  26  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 3 21.4 

ทํา 11 78.6 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว 11 100.0 

   - ไก 2 18.2 
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ตารางที่  27  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง 

ชนิด 
ใช ไมใช รวม 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ  

ปุยหมัก - - 14 100.0 14 

ปุยชีวภาพ - - 14 100.0 14 

ปุยคอก 1 7.1 13 92.9 14 

ปุยพืชสด - - 14 100.0 14 

ปุยเคม ี 10 71.4 4 28.6 14 

ยาฆาหญา 6 42.9 8 57.1 14 

ยาฆาแมลง 2 14.3 12 85.7 14 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     

ตารางที่  28   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 6 42.9 

100,001-200,000 บาท 4 28.6 

200,001-300,000 บาท 1 7.1 

300,000 ขึ้นไป 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  29   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 11 78.6 

เฉลี่ย (บาท) 72,454.55 

รายไดจากการรับจาง 5 35.7 

เฉลี่ย (บาท) 50,200.00 

รายไดจากการคาขาย - - 

เฉลี่ย (บาท) - 

รายไดจากการเลีย้งสัตว 9 64.3 

เฉลี่ย (บาท) 86,388.89 

รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 6 42.9 

เฉลี่ย (บาท) 9,000.00 
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ตารางที่  29   แหลงท่ีมาของครัวเรือน (ตอ่) 

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากลูกให - - 

เฉลี่ย (บาท) - 

รายไดอ่ืน ๆ  4 28.6 

เฉลี่ย (บาท) 55,750.00 

รายไดรวม 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 150,178.57 

ตารางที่  30   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 8 57.1 

100,001-200,000 บาท 4 28.6 

200,001 ขึ้นไป 2 14.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  31  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 43,553.57 

คาเชาที่ดินทํากิน 3 21.4 

เฉลี่ย (บาท) 29,000.00 

คาเดินทาง 12 85.7 

เฉลี่ย (บาท) 14,416.67 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 10 71.4 

เฉลี่ย (บาท) 21,450.00 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 10,135.71 

คาใชจายอื่น ๆ 5 35.7 

เฉลี่ย (บาท) 52,700.00 

คาใชจายรวม 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 124,039.29 
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ตารางที่  32  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 2 14.3 

พอด ี 5 35.7 

เหลือเก็บ 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  33  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 4 28.6 

มี 10 71.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  34  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 14 100.0 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  35  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 2 14.3 

ไมทํา 12 85.7 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  36  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 3 21.4 

มี 11 78.6 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  37  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 7 50.0 

50,001-100,000 บาท 1 7.1 

100,001-200,000 บาท 2 14.3 

200,001 บาทขึ้นไป 4 28.6 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  38  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 4 28.6 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 8 57.1 

ธนาคารออมสิน 2 14.3 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  39  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 13 92.9 

มี 1 7.1 

จํานวนเงิน 75,000 บาท     

กูจากกลุมโค ผูสูงอาย ุ     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  40  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 1 7.1 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 35.7 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 28.6 

ปวส./อนุปรญิญา 2 14.3 

ปริญญาตร ี 2 14.3 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  41  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา  

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 4 28.6 

สถานศึกษาในตําบล 1 7.1 

สถานศึกษาในอําเภอ 4 28.6 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 4 28.6 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 1 7.1 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  42  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 1 5.6 

ซื้อยา 3 16.7 

หาหมอ 14 77.8 

รวม 18 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  43  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10 25.0 

โรงพยาบาลของรัฐ 10 25.0 

โรงพยาบาลเอกชน 14 35.0 

คลินิก 6 15.0 

บานหมอพ้ืนบาน 0 0.0 

รวม 40 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  44  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 12 85.7 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 2 14.3 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  45  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 5 13.5 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 10 27.0 

ซื้อจากรถพอคาเร 7 18.9 

ซื้อจากตลาด/รานคา 13 35.1 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 2 5.4 

รวม 37 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  46  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 2 5.0 

แกส 12 30.0 

ไฟฟา 4 10.0 

ถาน 22 55.0 

รวม 40 100.0 

ตารางที่  47  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 34 43.6 

รถยนต 23 29.5 

รถจักรยาน 15 19.2 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 4 5.1 

อ่ืน ๆ เชน รถอีแตน รถบรรทุก 2 2.6 

รวม 78 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  48  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกกลุมใดเลย 2 14.3 

เปนสมาชิกกลุม 12 85.7 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  49  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ (กลุมโคขุน ผูเลีย้งโค) 3 7.9 

กลุมออมทรัพย 6 15.8 

กลุมกองทุนหมูบาน 10 26.3 

กลุมฌาปนกจิ 3 7.9 

กลุมสตร ี 3 7.9 

กลุมผูใชน้ํา 13 34.2 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปาไม/ไฟปา - - 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 38 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  50  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 8 27.6 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 8 27.6 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 8 27.6 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 5 17.2 

รวม 29 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  51  แหลงน้ํากิน   

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 2 9.5 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 8 38.1 

น้ําบาดาล/น้ําบอ - - 

น้ําจากฝาย/อางฯ 1 4.8 

ซื้อจากรานคา 10 47.6 

รวม 21 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  52  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน  

ความพอเพียง จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 18 85.7 

ไมเพียงพอ 3 14.3 

รวม 21 100.0 

ตารางที่  53  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน - - 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 14 77.8 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 1 5.6 

น้ําจากฝาย/อางฯ 2 11.1 

ซื้อจากรานคา 1 5.6 

รวม 18 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  54  ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช  

ความพอเพียง จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 15 83.3 

ไมเพียงพอ 3 16.7 

รวม 18 100.0 

ตารางที่  55  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 11 42.3 

น้ําบาดาล/น้ําจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให) - - 

น้ําจากฝาย/อางฯ  1 3.8 

น้ําจากโครงการฯ (อางเก็บน้ําชองหามกาย) 12 46.2 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 2 7.7 

รวม 26 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  56  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือเกษตร 

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 19 73.1 

ไมเพียงพอ 7 26.9 

รวม 26 100.0 

ตารางที่  57  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 35.7 

ทราบ 9 64.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  58  การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 7.1 

ทราบ 13 92.9 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  59  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - - 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  

13 100.0 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปหลวง 

- - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 13 100.0 
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ตารางที่  60  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 7 33.3 

กรมทรัพยากรน้ํา - - 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2 9.5 

กรมพัฒนาที่ดิน 2 9.5 

กรมวิชาการเกษตร - - 

กรมสงเสรมิการเกษตร 1 4.8 

กรมสงเสรมิสหกรณ - - 

กรมการพัฒนาชุมชน 1 4.8 

กรมปาไม - - 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช - - 

สํานักงานจังหวัด - - 

องคการบริหารสวนตําบล 3 14.3 

ผูนําชุมชน 4 19.0 

กรมการแพทย - - 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 

สํานักงาน กปร. - - 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - 

อ่ืน ๆ กรมปศุสตัว 1 4.8 

รวม 21 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

 
ตารางที่  61  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ 

  

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 4 28.6 

ทราบ 10 71.4 

  เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้าใชอยางเพียงพอ สําหรับ 10 100.0 

การเกษตร และอุปโภค-บรโิภค      

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  62  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

ทํานา 3.86 มาก 

ทําไร 4.00 มาก 

ทําสวน/ไมผล - - 

เกษตรผสมผสาน - - 

เลี้ยงสตัว 3.50 ปานกลาง 

ประมง 4.00 มาก 

อุปโภค-บริโภค 4.20 มาก 

รวม 3.91 มาก 

ตารางที่  63  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 13 92.9 

ไมเปน 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  64  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา   

การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2558 - - 

ป 2559 2 15.4 

ป 2560 5 38.5 

ป 2561 - - 

ไมระบ ุ 6 46.2 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  65  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2558 1 7.7 

ป 2559 2 15.4 

ป 2560 5 38.5 

ป 2561 3 23.1 

ไมระบ ุ 2 15.4 

รวม 13 100.0 
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ตารางที่  66  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาสมาชิกแรกคาเขา (100 บาท) 7 53.8 

คาการใชนํ้า (50 บาท) 13 100.0 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  67  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 7 53.8 

ทราบ 6 46.2 

   เรื่องท่ีทราบ เชน แจงการใชน้ําตอประธานกลุม     

หามลักขโมยน้ํา  หามเปด-ปดน้ําดวยตนเอง     

แบงนํ้ากันใช     

รวม 13 100.0 

ตารางที่  68  การวางแผนการใชน้ําประจําป   

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 7 53.8 

มี 6 46.2 

    การใชน้ําในหนาแลง การเปด-ปดน้ํา     

รวม 13 100.0 

ตารางที่  69  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา   

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 6 18.2 

มี 7 21.2 

   จํานวนการประชุม      

    เดือนละ 1 ครั้ง 2 28.6 

    ปละ 3 ครั้ง 1 14.3 

    นานๆ ครั้ง  1 14.3 

    ไมระบ ุ 3 42.9 

รวม 13 100.0 
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ตารางที่  70  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา   

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคย 13 100.0 

เคยไดรางวลั - - 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  71  การมีสวนรวมกับโครงการ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย 
ระดบัความ

คิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.57 มาก 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.45 ปานกลาง 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.75 มาก 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.64 มาก 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 3.75 มาก 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 4.00 มาก 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 4.50 มากที่สุด 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  4.00 มาก 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.85 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  4.00 มาก 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.72 มาก 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา สิ่งกอสรางใน
โครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

4.23 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 4.13 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือประโยชนของชุมชน 4.15 มาก 

รวม 3.91 มาก 
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ตารางที่  72  การไดรับระโยชนจากโครงการ   

การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 4.00 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 3.57 มาก 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 4.08 มาก 

4. มีการใชน้ําจากโครงการในการผลิตกระแสไฟฟา - - 

5. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 3.83 มาก 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 4.00 มาก 

7. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง 3.43 ปานกลาง 

8. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว 3.50 มาก 

9. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.71 มาก 

10. มีการรวมกลุมในการใชน้ํา 3.71 มาก 

11. มีกลุมที่เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 4.00 มาก 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 3.93 มาก 

13. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.70 มาก 

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.33 ปานกลาง 

15. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.73 มาก 

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.92 มาก 

รวม 3.76 มาก 

ตารางที่  73  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.14 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 4.14 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 4.21 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.36 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 4.08 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.07 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.57 มากที่สุด 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.43 มาก 

รวม 4.25 มาก 



168 
 

ตารางที่  74  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 5 35.7 

มี 9 64.3 

รวม 14 100.0 

การวางทอสงนํ้ายังไมครอบคลมุพ้ืนที่ท้ังหมด 3 21.4 

ปริมาณน้ําในอางฯ มีนอย 5 35.7 

ทอชํารุด 6 42.9 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

   

ตารางที่  75  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 5 35.7 

มี 9 64.3 

รวม 14 100.0 

ขุดลอกอางเก็บน้ําฯ 5 38.5 

ปรับปรุงทอสงนํ้า  5 38.5 

อ่ืน ๆ เชน การวางแผนการใชน้ํา  พัฒนาถนนบริเวณ 3 23.1 

รอบอางฯ และขยายเขตสงนํ้า     

รวม 13 100.0 

หมายเหต ุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ภาคผนวก 

โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 2 100.0 

อายุเฉลี่ย   48.0 ป     

ศาสนา     

พุทธ 2 100.0 

ระดบัการศึกษา     

มัธยม/ปวช. 1 50.0 

จบปริญญาตร ี 1 50.0 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.50 มากที่สุด 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 5.00 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 4.00 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.50 มากที่สุด 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 5.00 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

4.50 มากที่สุด 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.50 มาก 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

4.50 มากที่สุด 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ)   

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

3.50 มาก 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 3.00 ปานกลาง 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

4.50 มากที่สุด 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.50 มากที่สุด 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

5.00 มากที่สุด 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.50 มากที่สุด 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 4.50 มากที่สุด 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.40 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 3.50 มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 3.50 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 3.50 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.00 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 3.50 มาก 

    - กรมประมง 3.50 มาก 

    - สํานักงาน กปร. 2.50 ปานกลาง 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 4.00 มาก 

    - อื่น ๆ  3.00 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 3.50 มาก 

    - ภาคเอกชน 2.00 นอย 

    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.00 มาก 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.00 มาก 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 5.00 มากที่สุด 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 5.00 มากที่สุด 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.00 มาก 

รวม 3.86 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 4.50 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค - - 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.00 มากที่สุด 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 2.50 ปานกลาง 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 3.00 ปานกลาง 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 5.00 มากที่สุด 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 4.00 มาก 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.00 มาก 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 4.00 มาก 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 4.00 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.00 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 4.00 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 4.50 มากที่สุด 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 4.50 มากที่สุด 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 4.50 มากที่สุด 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.50 มากที่สุด 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 4.00 มาก 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.50 มากที่สุด 

รวม 3.85 มาก 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.00 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 3.00 ปานกลาง 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.50 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 5.00 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.50 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 5.00 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.38 มาก 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 17 70.8 

หญิง 7 29.2 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

35-44 ป 6 25.0 

45-54 ป 11 45.8 

55-64 ป 3 12.5 

65 ปขึ้นไป 4 16.7 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 24 100.0 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 11 45.8 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 8 33.3 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 8.3 

จบอนุปริญญา/ปวส. 1 4.2 

จบปริญญาตร ี 1 4.2 

อ่ืน ๆ 1 4.2 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  5  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 6 25.0 

4-6 คน 16 66.7 

6 คนขึ้นไป 2 8.3 

เฉลี่ย 4.54 คน/ครัวเรือน     

รวม 24 100.0 
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ตารางที่  6  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 22 91.7 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 2 8.3 

ถิ่นฐานเดิม     

 - ตําบลควนมะพราว จังหวัดพัทลุง 1 50.0 

 - จังหวัดสุราษฎรธาน ี 1 50.0 

สาเหตุที่ยาย     

 - แตงงาน 2 100.0 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  7  ระยะเวลาที่อยูอาศัย   

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20- 40 ป 8 36.4 

41-50 ป 9 40.9 

51-60 ป - - 

61 ปขึ้นไป 5 22.7 

เฉลี่ย 44.86 ป     

รวม 22 100.0 

ตารางที่  8  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 16 66.7 

ผูอาศัย  8 33.3 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  9  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  24 100.0 

รวม 24 100.0 

   
  



175 
 

ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 10 41.7 

21-40 ป 6 25.0 

41 ปขึ้นไป 2 8.3 

ไมระบ ุ 6 25.0 

   เฉลี่ย 17.54 ป     

รวม 24 100.0 

ตารางที่  11  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 1 14.3 

พนักงานบริษัท 2 28.6 

รับจาง เชน ขับรถ กอสราง  4 57.1 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  12  แสดงอาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 9 50.0 

คาขาย 2 11.1 

เกษตรกร (ทําสวน ปลูกผัก)   7 38.9 

รวม 18 100.0 

ตารางที่  13  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด    

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 4 16.7 

3-5 แปลง 8 33.3 

6 แปลงขึ้นไป 7 29.2 

ไมระบ ุ 5 20.8 

เฉลี่ย (แปลง) 4.58 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 14 

รวม 24 100.0 
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ตารางที่  14  แสดงขนาดพื้นที่ถือครองท้ังหมด    

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 11 ไร 4 14.6 

11-20  ไร 9 32.7 

21-30  ไร 4 14.6 

31 ไรข้ึนไป 7 25.5 

เฉลี่ย (ไร) 27.49 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 6.25 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 85.25 

รวม 24 87.3 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 29 80.6 

สปก. 1 2.8 

ไมระบ ุ 6 16.7 

รวม 36 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 29 80.6 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 7 19.4 

รวม 36 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย (ของตนเอง)   

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 19 65.5 

มากกวา 1 ไร 10 34.5 

รวม 29 100.0 
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ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย (ของตนเอง)  
การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 25 86.2 
ซื้อ 2 6.9 
มรดก+ซื้อ 1 3.4 
ไมระบ ุ 1 3.4 

รวม 29 100.0 
      เฉลี่ย (ไร) 0.75 
      พื้นท่ีถือครองต่ําสุด (ไร) 0.09 
      พื้นท่ีถือครองสูงสุด (ไร) 3 
 
ตารางที่  19  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน 

  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 
โฉนด 26 72.2 
สปก. 1 2.8 
ไมระบ ุ 9 25.0 

รวม 36 100.0 
 
ตารางที่  20  ประเภทของท่ีทํากิน 

  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนแปลง รอยละ 
ที่เชา 12 33.3 
ของตัวเอง 32 88.9 
ที่อ่ืน ๆ ที่ของพ่ีสาว ที่ของยา 2 5.6 

รวม 46 127.8 
หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง 
 
ตารางที่  21  ขนาดที่ทํากิน (ท่ีเชา)   

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 6 50.0 

11-20 ไร 1 8.3 

21 ไรข้ึนไป 5 41.7 

รวม 12 100.0 

ตารางที่  22  เชาที่ทํากินจากบุคคลใด   

เชาที่ทํากินจากบุคคลใด จํานวนคน รอยละ 

คนในพ้ืนที่/หมูบาน 4 33.3 

ญาต ิ 4 33.3 

เพ่ือนบาน 2 16.7 

ไมระบ ุ 2 16.7 

รวม 12 100.0 
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ตารางที่  23  ระยะเวลาเชาที่ทํากิน   

ระยะเวลาเชาที่ทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ปตอป 3 25.0 

10 ป 1 8.3 

ไมระบ ุ 8 66.7 

รวม 12 100.0 

ตารางที่  24  ขนาดที่ทํากิน (ท่ีของตนเอง)   

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 17 53.1 

21-40  ไร 6 18.8 

41-60  ไร 4 12.5 

61 ไรข้ึนไป 5 15.6 

รวม 32 100.0 

ตารางที่  25  การไดมาของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง)   

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 16 50.0 

ซื้อ 2 6.3 

มรดก+ซื้อ 10 31.3 

ไมระบ ุ 4 12.5 

รวม 32 100.0 

ตารางที่  26  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 23 95.8 

ทําสวน 4 16.7 

ทําไร 3 12.5 

ผักสวนครัว 16 66.7 

เลี้ยงสตัว 14 58.3 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง  
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ตารางที่  27  การใชประโยชนที่ดินทํานา   
ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 1 4.2 

ทํา 23 95.8 

ประเภทนา     

  - นาป 7 30.4 

  - นาปรัง 5 21.7 

  - นาปและนาปรัง 11 47.8 

พื้นที ่     

  - ไมเกิน 20 ไร 14 60.9 

  - 21-40  ไร 5 21.7 

  - 41 ไรขึ้นไป 4 17.4 

ผลผลิต (ตัน/ไร)     

  - 1-10 ตัน 8 34.8 

  - 11-20 ตัน 7 30.4 

  - 21 ตันขึ้นไป 5 21.7 

  - ไมระบ ุ 3 13.0 

ความเพียงพอของขาว     

  - ไมเพียงพอ 5 21.7 

  - เพียงพอ 6 26.1 

  - เหลือขาย 12 52.2 

จํานวนแปลง     

  - 1-2 แปลง 25 69.4 

  - 3-5 แปลง 8 22.2 

3. 6 แปลงขึ้นไป 3 8.3 

ตารางที่  28  การใชประโยชนที่ดินทําสวน   

ทําสวน จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 20 83.3 

ทํา 4 16.7 

พืชท่ีปลูก     

  ปาลม 4 100.0 

จํานวนแปลงสวน     

  - 1-3 แปลง 4 100.0 

ขนาดพ้ืนที ่     

  - 4-15 ไร 4 100.0 

ผลผลิต      

  - ไมมีผลผลิต 1 25.0 

  - 1.5-4 ตัน 3 75.0 
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ตารางที่  29  การใชประโยชนที่ดินทําไร   

ทําไร จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 21 87.5 

ทํา 3 12.5 

พืชท่ีปลูก     

   แตงโม  ขาวโพด ฟกทอง 2 66.7 

   มันสําปะหลัง 1 33.3 

จํานวนแปลงสวน     

  - 2 แปลง 3 100.0 

ขนาดพ้ืนที ่     

  - 3-4 ไร 3 100.0 

ตารางที่  30  การใชประโยชนที่ดินทําผักสวนครัว   

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 8 33.3 

ทํา 16 66.7 

   ชนิดผักสวนครัว เชน แตงกวา พริก คะนา      

กวางตุง ตนหอม ผักชี มะเขือ โหระพา เปนตน     

จํานวนแปลงผักสวนครัว     

  1 แปลง 14 87.5 

  2 แปลง 2 12.5 

ขนาดพ้ืนที ่     

  ต่ํากวา 1  ไร 2 12.5 

  1-5 ไร 14 87.5 

ตารางที่  31  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 10 41.7 

ทํา 14 58.3 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว  12 85.7 

   - ไก  6 42.9 

   - ปลา  1 7.1 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  32  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 9 37.5 15 62.5 24 

ปุยชีวภาพ 8 33.3 16 66.7 24 

ปุยคอก 15 62.5 9 37.5 24 

ปุยพืชสด 2 8.3 22 91.7 24 

ปุยเคม ี 24 100.0 - - 24 

ยาฆาหญา 20 83.3 4 16.7 24 

ยาฆาแมลง 15 62.5 9 37.5 24 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ    
ตารางที่  33   แสดงรายไดปจจุบันของครัวเรือน (เฉลี่ยบาท/ป)   

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 6 25.0 

100,001-200,000 บาท 8 33.3 

200,001-300,000 บาท 3 12.5 

300,001-400,000 บาท 2 8.3 

400,001 บาทขึ้นไป 5 20.8 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  34   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   
แหลงที่มาของรายได จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 24 27.6 
เฉลี่ย (บาท) 152,656.25 
รายไดจากการรับจาง 14 16.1 
เฉลี่ย (บาท) 71,600.00 
รายไดจากการคาขาย 4 11.1 
เฉลี่ย (บาท) 74,375.00 
รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว 1 1.1 
เฉลี่ย (บาท) 109,500.00 
รายไดจากการใหกู 1 1.1 
เฉลี่ย (บาท) 96,000.00 
รายไดจากเลี้ยงสตัว 7 8.0 
เฉลี่ย (บาท) 25,428.57 
รายไดจากสงเคราะห (บัตรผูสูงอายุ) 1 1.1 

เฉลี่ย (บาท) 15,000.00 

รายไดอ่ืน ๆ  1 1.1 

เฉลี่ย (บาท) 100,000.00 

รายไดรวม 24 66.7 
เฉลี่ย (บาท) 223,589.58 
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ตารางที่  35   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 8 9.8 

100,001-200,000 บาท 8 9.8 

200,001-300,000 บาท 4 4.9 

300,001-400,000 บาท 2 2.4 

400,001 บาทขึ้นไป 2 2.4 

รวม 24 29.3 

   

ตารางที่  36  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 22 26.8 

เฉลี่ย (บาท) 89,381.82 

คาเชาที่ดินทํากิน 12 14.6 

เฉลี่ย (บาท) 24,250.00 

คาเดินทาง 16 19.5 

เฉลี่ย (บาท) 29,230.00 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ (อาชีพหลัก) 21 25.6 

เฉลี่ย (บาท) 52,045.71 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ (อาชีพรอง) 8 9.8 

เฉลี่ย (บาท) 13,427.50 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 23 28.0 

เฉลี่ย (บาท) 19,126.78 

คาใชจายอื่น ๆ  8 9.8 

เฉลี่ย (บาท) 50,057.50 

คาใชจายรวม 24 29.3 

เฉลี่ย (บาท) 198,576.50 
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ตารางที่  37  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 4 16.7 

พอด ี 8 33.3 

เหลือเก็บ 12 50.0 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  38  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 8 33.3 

มี 16 66.7 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  39  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)  

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 9 56.3 

20,001-40,000 บาท 3 18.8 

40,001-60,000 บาท 2 12.5 

60,001 บาทข้ึนไป 2 12.5 

รวม 16 100.0 

ตารางที่  40  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 6 25.0 

ไมทํา 18 75.0 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  41  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 4 16.7 

มี 20 83.3 

รวม 24 100.0 
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ตารางที่  42  จํานวนเงนิกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 5 25.0 

50,001-100,000 บาท 0 0.0 

100,001-200,000 บาท 5 25.0 

200,001-300,000 บาท 1 5.0 

มากกวา 300,000 บาท 9 45.0 

รวม 20 100.0 

ตารางที่  43  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 5 20.0 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 16 64.0 

สหกรณ เชน สหกรณการเกษตร สหกรณคร ู 1 4.0 

อ่ืน ๆ เชน บริษัทไฟแนนซ โครงการกูยืมเพ่ือการศึกษา 3 12.0 

รวม 25 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  44  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 23 95.8 

มี 1 4.2 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  45  จํานวนเงนิกูหนี้สินนอกระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท - - 

50,001-100,000 บาท 1 100.0 

รวม 1 100.0 

ตารางที่  46  แหลงเงินกูหนี้สินนอกระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 

นายทุน 1 100.0 

รวม 1 100.0 
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ตารางที่  47  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 4 16.7 

มัธยมศึกษาตอนตน - - 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 20.8 

ปวส./อนุปรญิญา 5 20.8 

ปริญญาตร ี 9 37.5 

ปริญญาโท 1 4.2 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  48  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 2 7.7 

สถานศึกษาในตําบล 2 7.7 

สถานศึกษาในอําเภอ 7 26.9 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 8 30.8 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 4 15.4 

สถานศึกษาในกรุงเทพ 3 11.5 

รวม 26 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

  

ตารางที่  49  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย 1 4.2 

เปนสมาชิกกลุม 23 95.8 

รวม 24 100.0 

 
ตารางที่  50  ประเภทสมาชิกกลุม 

  

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ เชน กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง กลุมกลวย 3 4.8 

กลุมออมทรัพย 9 14.5 

กลุมกองทุนหมูบาน 14 22.6 

กลุมฌาปนกจิ 10 16.1 

กลุมสตร ี 2 3.2 

กลุมผูใชน้ํา 23 37.1 

กลุมสหกรณการเกษตรพัทลุง 1 1.6 

รวม 62 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  51  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 10 23.3 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 12 27.9 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 11 25.6 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 10 23.3 

รวม 43 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  52  แหลงน้ํากิน   

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 1 3.3 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 6 20.0 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 3 10.0 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 20 66.7 

รวม 30 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่ 53  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 30 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 30 100.0 

ตารางที่  54  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 3 8.3 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 3 8.3 

น้ําประปา 21 58.3 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 5 13.9 

น้ําจากฝาย/อางฯ 2 5.6 

ซื้อจากรานคา 2 5.6 

รวม 36 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่ 55  ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 33 91.7 

ไมเพียงพอ (น้ําฝน/น้าํประปา) 3 8.3 

รวม 36 100.0 

ตารางที่  56  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 6 15.8 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 6 15.8 

น้ําประปา - - 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 2 5.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

น้ําจากโครงการฯ 24 63.2 

รวม 38 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  57  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 31 81.6 

ไมเพียงพอ (น้ําฝน/น้าํจากแมน/น้าํจากโครงการฯ) 7 18.4 

รวม 38 100.0 

ตารางที่  58  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 3 12.5 

ทราบ 21 87.5 

รวม 24 100.0 

ตารางที่  59  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  1 4.2 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  22 91.7 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี - - 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี - - 

ไมระบ ุ 1 4.2 

รวม 24 100.0 
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ตารางที่  60  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   
หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 17 32.7 

กรมทรัพยากรน้ํา 3 5.8 

กรมวิชาการเกษตร 3 5.8 

กรมสงเสรมิการเกษตร (เกษตรอําเภอ/เกษตรจังหวัด) 4 7.7 

กรมสงเสรมิสหกรณ 1 1.9 

องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ.) 17 32.7 

ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) 4 7.7 

สํานักงาน กปร. 2 3.8 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 1 1.9 

รวม 52 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  61  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 4.2 

ทราบ 23 95.8 

รวม 24 100.0 

หาแหลงน้ําเพื่อชวยทําการเกษตรอยางเพียงพอ 10 43.5 

ชวยเหลือประชาชนใหอยูดีกินด ี 6 26.1 

เพ่ือนําผลการตดิตามดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ 2 8.7 

ไมระบุ  5 21.7 

ตารางที่  62  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 23 63.9 

ไมเปน 1 - 

รวม 24 66.7 

ตารางที่  63  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา   
การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2544 1 2.8 
ป 2545 3 8.3 
ป 2556 6 16.7 
ป 2557 2 5.6 
ไมระบ ุ 11 30.6 

รวม 23 63.9 
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ตารางที่  64  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2544 2 5.6 

ป 2545 4 11.1 

ป 2556 5 13.9 

ป 2557 3 8.3 

ป 2559 1 2.8 

ป 2562 1 2.8 

ไมระบ ุ 7 19.4 

รวม 23 63.9 

 
ตารางที่  65  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 

 

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท/ครัวเรือน 2 5.6 

ไมมีคาธรรมเนียม 21 58.3 

รวม 23 63.9 

 
ตารางที่  66  คาใชน้ํา 

  

คาใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

100 บาท/ไร 15 41.7 

125 บาท/ไร 1 2.8 

160 บาท/ไร 1 2.8 

ไมมีคาใชจาย 4 11.1 

ไมระบ ุ 2 5.6 

รวม 23 63.9 

 
ตารางที่  67  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทํานา 4.42 มาก 

2. ทําไร 4.33 มาก 

3. ทําสวน/ไมผล 3.38 ปานกลาง 

4. ปลูกผักสวนครัว) 4.33 มาก 

5. เลี้ยงสัตว 4.33 มาก 

6. ประมง 3.50 มาก 

7. อุปโภค-บริโภค 3.00 ปานกลาง 

รวม 3.90 มาก 
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ตารางที่  68  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 3 13.0 

ทราบ 20 87.0 

รวม 23 100.0 

คาปรับการไมจายคาน้ําตามกําหนด 7 35.0 

คาการใชนํ้า 6 30.0 

ไมระบ ุ 8 40.0 

ตารางที่  69  การวางแผนการใชน้ําประจําป   

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 3 13.0 

มี 20 87.0 

รวม 23 100.0 

เปด-ปดน้ําเปนชวงเวลา แบงโซนการใชน้ํากอน-หลัง 7 35.0 

ประชุม 2 ครั้ง/ป 1 5.0 

แผนการบริการใชน้ํา 1 5.0 

ไมระบ ุ 11 55.0 

ตารางที่  70  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา   

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 4.3 

มี 22 95.7 

รวม 23 100.0 

จํานวนครั้ง 
   - 2 ครั้ง/ป 

 
3 

 
13.6 

   - 2 ครั้ง/เดือน 2 8.7 

   - 4 ครั้ง/ป 1 4.3 

   - ไมระบ ุ 13 56.5 

   - อ่ืน ๆ  กอนทํานา ถามีเรื่องเรงดวน   3 13.0 

ตารางที่  71  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา   

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เคย - - 

ไมเคย 23 100.0 

รวม 23 100.0 
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ตารางที่  72  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.91 มาก 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.96 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.48 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.78 มาก 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 3.52 มาก 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.67 มาก 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 3.13 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  3.47 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.72 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  3.42 ปานกลาง 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.95 มาก 
12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

4.10 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการฯ 

4.41 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือประโยชน
ของชุมชน 

4.17 มาก 

รวม 3.76 มาก 

ตารางที่  73  การไดรับระโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 4.46 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 4.61 มากที่สุด 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 4.21 มาก 

4. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 3.30 ปานกลาง 

5. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 3.62 มากง 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง 3.56 มาก 

7. มีการทองเที่ยว 3.57 มาก 

8. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.48 ปานกลาง 

9. การรวมกลุม 4.35 มาก 

10. กลุมเขมแข็ง 4.25 มาก 

11. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 4.00 มาก 

12. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 4.04 มาก 

13. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 4.14 มาก 

14. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 4.13 มาก 

15. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.29 มาก 

รวม 4.00 มาก 

 

  



192 
 

ตารางที่  74  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   
ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 4.21 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 4.38 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.67 มากที่สุด 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 4.39 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.63 มากที่สุด 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.75 มากที่สุด 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.71 มากที่สุด 

รวม 4.53 มากที่สุด 

ตารางที่  75  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 14 58.3 

มี 10 41.7 

รวม 24 100.0 

ปญหาเครื่องสูบน้ํา เชน ชํารุด มีคาใชจายสูง 2 20.0 

น้ําเค็มทําใหขาวตาย ผลผลิตไมด ี 4 40.0 

พ้ืนที่บางสวนน้ําไมเพียงพอ เพราะพื้นที่เปนลุม-ดอน 1 10.0 

ระบบสงนํ้า เชน การกระจายนํ้าไมทั่วถึง ระดับพื้นที่สูงกวาระบบสงนํ้า 3 30.0 

รวม 10 100.0 

ตารางที่  76  แสดงขอเสนอแนะ    

ขอสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 9 37.5 

มี  15 62.5 

รวม 24 100.0 

ขุดลอกขยายคสูงน้ํา ใหมีประสิทธภิาพและครอบคลมุมากขึ้น  6 40.0 

ตองการระบบกระจายน้ําเปนคอนกรีตเพ่ือใหกระจายน้ํา 
ไดสะดวกและสามารถลดคาใชจายเรื่องทํากระแสไฟฟา 

4 26.7 

ถามีเครื่องวดันํ้าเค็มไวประจาํ จะทําใหเตรียมตัวไวกอนได 
เวลาน้ําเค็มมาลดความเสียหายหากเกิดในพ้ืนที่นาและไร 

3 20.0 

อยากใหสรางเหมืองปูน อยากใหสถานีสูบน้ําถาวร 1 6.7 

ทํานบกันน้ํา เพ่ือการลดใชไฟฟาในชวงท่ีฝนตกหนัก  
ใชไฟฟาเฉพาะหนาแลง 

1 6.7 

รวม 15 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการแกมลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 

ตางรางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 7 87.5 

หญิง 1 12.5 

อายุเฉลี่ย   42.9 ป     

ศาสนา     

พุทธ 4 50.0 

อิสลาม 4 50.0 

ระดบัการศึกษา     

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 25.0 

จบปริญญาตร ี 3 37.5 

จบปริญญาโท 3 37.5 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.75 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 3.71 มาก 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 3.50 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.25 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.13 มาก 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 4.63 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 4.38 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.38 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 4.38 มาก 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3.13 ปานกลาง 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

3.38 ปานกลาง 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 3.57 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.86 มาก 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

4.14 มาก 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

4.71 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

2.86 ปานกลาง 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 3.40 ปานกลาง 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 3.29 ปานกลาง 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

2.86 ปานกลาง 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

3.57 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

3.67 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 3.43 ปานกลาง 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 3.71 มาก 

รวม 3.85 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 3.20 ปานกลาง 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 3.20 ปานกลาง 

    - กรมวิชาการเกษตร 3.20 ปานกลาง 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.17 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 1.88 นอย 

    - กรมประมง 3.25 ปานกลาง 

    - สํานักงาน กปร. 3.50 มาก 



195 
 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 3.75 มาก 

    - อื่น ๆ  4.00 มาก 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.14 มาก 

    - ภาคเอกชน 2.75 ปานกลาง 

    - สถาบันการศึกษา 3.63 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 3.86 มาก 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.13 มาก 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.00 มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.63 มากที่สุด 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.13 มาก 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  4.25 มาก 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  4.17 มาก 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 3.38 ปานกลาง 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 3.86 มาก 

รวม 3.62 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 3.50 มาก 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 3.67 มาก 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.63 มาก 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 3.25 ปานกลาง 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 2.71 ปานกลาง 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3.63 มาก 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 3.50 มาก 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 3.86 มาก 
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ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ (ตอ) 

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 4.13 มาก 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 2.29 นอย 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 4.38 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 3.75 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 3.57 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 3.43 ปานกลาง 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 4.14 มาก 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 3.88 มาก 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 3.88 มาก 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 3.63 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 3.38 ปานกลาง 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.00 มาก 

รวม 3.61 มาก 

 

ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนินงานของโครงการฯ 4.75 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.25 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.13 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.25 มาก 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.75 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.13 มาก 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.75 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.63 มากที่สุด 

รวม 4.45 มาก 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 42 46.7 

หญิง 48 53.3 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป 7 7.8 

35-44 ป 25 27.8 

45-54 ป 26 28.9 

55-64 ป 27 30.0 

65 ปขึ้นไป 5 5.6 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 37 41.1 

อิสลาม 53 58.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 6 6.7 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 28 31.1 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 27 30.0 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 1.1 

จบอนุปริญญา/ปวส. 10 11.1 

จบปริญญาตร ี 15 16.7 

อ่ืน ๆ 3 3.3 

รวม 90 100.0 
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ตารางที่  5  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 18 20.0 

4-6 คน 63 70.0 

6 คนขึ้นไป 9 10.0 

เฉลี่ย 4.54 คน/ครัวเรือน     

รวม 90 100.0 

ตารางที่  6  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 75 83.3 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 15 16.7 

ถิ่นฐานเดิม     

 - ตําบลอ่ืนอําเภอเทพา เชน ลําเปา วังใหญ 2 13.3 

 - อําเภออื่นในจังหวัดสงขลา เชน หาดใหญ สิงหนคร  5 33.3 

สะบายอย     

 - จงัหวัดอ่ืน ๆ เชน ตรัง พังงา ยะลา 3 20.0 

 - ไมระบ ุ 5 33.3 

สาเหตุที่ยาย     

 - แตงงาน 2 13.3 

 - มาทํางาน 5 33.3 

 - อ่ืน ๆ มาศึกษา ยายมาอยูกับครอบครัว 2 13.3 

 - ไมระบ ุ 6 40.0 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  7  ระยะเวลาที่อยูอาศัย   

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20- 40 ป 30 40.0 

41-50 ป 22 29.3 

51-60 ป 14 18.7 

61 ปขึ้นไป 9 12.0 

เฉลี่ย 44.86 ป     

รวม 75 100.0 
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ตารางที่  8  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 65 72.2 

ผูอาศัย  25 27.8 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  9  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  52 57.8 

คาขาย 20 22.2 

รับจาง 12 13.3 

อ่ืนๆ เชน พนักงานบริษัท ขาราชการ 3 3.3 

ไมมีอาชีพ 3 3.3 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก จํานวน 87 คน   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 34 39.1 

21-40 ป 28 32.2 

41-60 ป 11 12.6 

61 ปขึ้นไป 1 1.1 

ไมระบ ุ 13 14.9 

   เฉลี่ย 25.52 ป     

รวม 87 100.0 

ตารางที่  11  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 6 6.7 

พนักงานบริษัท 5 5.6 

รับจาง 12 13.3 

เกษตรกร (ทําสวนยาง) 5 5.6 

เสรมิสวย 1 1.1 

ไมระบ ุ 61 67.8 

รวม 90 100.0 
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ตารางที่  12  แสดงอาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 5 18.5 

คาขาย 7 25.9 

เกษตรกร (ทํานา ทําสวน ปลูกผัก)   6 22.2 

เลี้ยงสตัว 4 14.8 

อ่ืนๆ เชน บัณฑิตอาสา ผูชวยผูใหญบน เสริมสวย 5 18.5 

สมาชิกเทศบาล     

รวม 27 100.0 

ตารางที่  13  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด    

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 59 65.6 

3-5 แปลง 22 24.4 

6 แปลงขึ้นไป 1 1.1 

ไมระบ ุ 8 8.9 

เฉลี่ย (แปลง) 2.10 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 6 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  14  แสดงขนาดพื้นที่ถือครองท้ังหมด    

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 21 ไร 68 75.6 

21-40  ไร 8 8.9 

41-60  ไร 3 3.3 

61 ไรข้ึนไป 3 3.3 

ไมระบ ุ 8 8.9 

เฉลี่ย (ไร) 12.54 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.925 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 66 

รวม 90 100.0 
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ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสิทธขิองท่ีอยูอาศยั   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 46 51.1 

นส.3 นส.3ก. 14 15.6 

นส.4 4 4.4 

ไมระบ ุ 26 28.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 63 70.0 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 17 18.9 

อ่ืน ๆ ที่เชา อาศัยญาติอยู 2 2.2 

ไมระบ ุ 8 8.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย (ของตนเอง)   

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 37 41.1 

มากกวา 1 ไร 45 50.0 

ไมระบ ุ 8 8.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย (ของตนเอง)  

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 40 63.5 

ซื้อ 15 23.8 

มรดก+ซื้อ 1 1.6 

ไมระบ ุ 7 11.1 

รวม 63 100.0 
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ตารางที่  19  ขนาดที่อยูอาศัย (ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สามี)  

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 7 41.2 

มากกวา 1 ไร 10 58.8 

รวม 17 100.0 

ตารางที่  20  การไดมาของที่อยูอาศัย (ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สามี)  

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 15 88.2 

ซื้อ 2 11.8 

รวม 17 100.0 

ตารางที่  21  ขนาดที่อยูอาศัย (ที่เชา)   

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1  ไร 2 100.0 

รวม 2 100.0 

ตารางที่  22  ประเภทของท่ีทํากิน   

การถือครอง จํานวนคน รอยละ 

ที่ของตัวเอง 25 64.1 

ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สาม ี 13 33.3 

ที่เชา 1 2.6 

รวม 39 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง   

ตารางท่ี  23  จํานวนแปลงที่ทํากิน (ที่ของตนเอง)   

จํานวนแปลง จํานวนคน รอยละ 

1 แปลง 16 64.0 

2 แปลง 4 16.0 

3 แปลง 4 16.0 

4 แปลง 1 4.0 

รวม 25 100.0 
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ตารางที่  24  พื้นที่ท่ีทํากิน (ที่ของตนเอง)   

พื้นที่ท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 11 ไร 13 52.0 

11-20  ไร 8 32.0 

มากกวา 20 ไรขึ้นไป 4 16.0 

รวม 25 100.0 

ตารางที่  25  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง)  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 15 60.0 

นส.3 นส.3ก. 4 16.0 

นส.4 2 8.0 

สปก. 1 4.0 

ที่ครอบครอง 1 4.0 

ไมระบ ุ 2 8.0 

รวม 25 100.0 

ตารางท่ี  26  การไดมาของท่ีทํากิน (ที่ของตนเอง)   

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 16 64.0 

ซื้อ 3 12.0 

มรดก+ซื้อ 3 12.0 

ไมระบ ุ 3 12.0 

รวม 25 100.0 

ตารางที่  27  จํานวนแปลงท่ีทํากิน (ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สามี)  

จํานวนแปลง จํานวนคน รอยละ 

1 แปลง 5 38.5 

2 แปลง 5 38.5 

3 แปลง 1 7.7 

4 แปลง 2 15.4 

รวม 13 100.0 
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ตารางที่  28  พื้นที่ท่ีทํากิน (ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สามี)  

พื้นที่ท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 4 30.8 

11-20  ไร 3 23.1 

21 ไรข้ึนไป 6 46.2 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  29  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน (ที่ของพอ-แม/ภรรยา-สามี) 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 8 61.5 

นส.3 นส.3ก. 2 15.4 

นส.4 1 7.7 

สปก. 1 7.7 

ไมระบ ุ 1 7.7 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  30  จํานวนแปลงท่ีทํากิน (ที่เชา)   

ที่เชา จํานวนคน รอยละ 

จํานวนแปลง     

1 แปลง 1 100.0 

พื้นที่ (ไร)     

1 ไร 1 100.0 

เชาจาก     

เพ่ือนบาน 1 100.0 

คาเชา     

2,000 บาท 1 100.0 

ระยะเวลาการเชา     

ไมระบ ุ 1 100.0 

เอกสารสิทธ ิ     

ไมระบุ (สัญญาการเชา) 1 100.0 

รวม 1 100.0 

 



205 
 

ตารางที่  31 จํานวนแปลงท่ีทํากิน (ที่อ่ืน ๆ)   

ที่อื่นๆ  จํานวนคน รอยละ 

จํานวนแปลง     

1 แปลง 1 100.0 

พื้นที่ (ไร)     

1 ไร 1 100.0 

เชาจาก     

เพ่ือนบาน 1 100.0 

คาเชา     

2,000 บาท 1 100.0 

ระยะเวลาการเชา     

ไมระบ ุ 1 100.0 

เอกสารสิทธ ิ     

ไมระบุ (สัญญาการเชา) 1 100.0 

รวม 1 100.0 

 

ตารางที่  32  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา 3 3.2 

ทําสวน 47 50.5 

ผักสวนครัว 11 11.8 

เกษตรผสมผสาน 4 4.3 

เลี้ยงสตัว 25 26.9 

เพาะสตัวน้ํา 3 3.2 

รวม 93 100.0 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง  

 

 

 

 

 



206 
 

ตารางที่  33  การใชประโยชนที่ดินทํานา   

ทํานา จํานวนคน รอยละ 

ประเภทนา     

  - นาป 3 100.0 

จํานวนแปลง     

  - 1 แปลง 1 33.3 

  - 3 แปลง 1 33.3 

  - ไมระบ ุ 1 33.3 

พื้นที ่   . 

  - ไมเกิน 20 ไร 1 33.3 

  - 21-40  ไร 1 33.3 

  - ไมระบ ุ 1 33.3 

ผลผลิต (ตัน/ไร)     

  - 1-10 ตัน 1 33.3 

  - ไมระบ ุ 2 66.7 

รายได     

  - ไมเกิน 50,000 บาท  - - 

  - ไมเกิน 100,000 บาท 2 66.7 

  - ไมระบ ุ 1 33.3 

ความเพียงพอของขาว     

  - เหลือขาย 3 100.0 
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ตารางที่  34  การใชประโยชนที่ดินทําสวน 

ทําสวน จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

 - ทุเรียน   1 2.1 

 - ยางพารา 40 85.1 

 - ปลูกหลายชนิด เชน มะพราว ยางพารา หนอไม 6 12.8 

ลองกอง มะละกอ กลวย แกวมังกร กระทอน      

จํานวนแปลงสวน     

  - 1 แปลง 24 51.1 

  - 2 แปลง 10 21.3 

  - 3 แปลง 3 6.4 

  - 4 แปลง 4 8.5 

  - ไมระบ ุ 6 12.8 

ขนาดพ้ืนที ่     

  - ไมเกิน 10 ไร 24 51.1 

  - มากกวา 10 -20  ไร 8 17.0 

  - มากกวา 20-40  ไร 6 12.8 

  - มากกวา 40 ไรข้ึนไป 3 6.4 

  - ไมระบ ุ 6 12.8 

รายได     

  - ไมเกิน 10,000 บาท 6 12.8 

  - มากกวา 10,000 -50,000 บาท 10 21.3 

  - มากกวา 50,000-100,000 บาท 11 23.4 

  - มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 6 12.8 

  - ไมระบ ุ 10 21.3 

  - ยงัไมรายได เน่ืองจากยังไมมีผลผลิต 4 8.5 

  - ต่ําสุด 5,000 บาท จากยางพารา 47   

  - สูงสุด 250,000 บาท จากยางพารา     

ผลผลิต      

  - ต่ําสุด 200 กิโลกรัม คือ พืชหลายชนิดรวมกัน     

คือ มะพราว ลองกอง แกวมังกร     

  - สูงสุด 12,000 กิโลกรัม คือ ยางพารา     
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ตารางที่  35  การใชประโยชนที่ดินทําผักสวนครัว   

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

ไมทํา 79 87.8 

ทํา 11 12.2 

   ชนิดผักสวนครัว เชน ตะไคร มะกรูด ขา     

ขมิ้น พริกขี้หนู ตําลึง ถ่ัวฝกยาว แตงกวา     

ผักบุง มะนาว มะเขือ ขิง โหระพาปนตน     

จํานวนแปลงผักสวนครัว     

  - 1 แปลง 3 27.3 

  - 2 แปลง 1 9.1 

  - ไมระบ ุ 7 63.6 

ขนาดพ้ืนที ่     

  - ต่ํากวา 1  ไร 2 18.2 

  - 1-5 ไร 3 27.3 

  - ไมระบ ุ 6 54.5 

รายได     

  - ไมเกิน 10,000 บาท 5 45.5 

  - มากกวา 10,001 บาทข้ึนไป 1 9.1 

  - ไมระบ ุ 5 45.5 

 

ตารางที่  36  การใชประโยชนที่ดินทําพืชผสมผสาน   

พืชผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

พืชท่ีปลูก     

  - กลวย มะละกอ ตะไคร ขา มะพราว 1 25.0 

  - กลวย มะละกอ มะพราว มัน ถ่ัว พริก ขิง ขา ตะไคร 1 25.0 

  - ทุเรียน ลองกอง เงาะ ผักสวนครัว 1 25.0 

  - ไผ ออย มัน ขาวโพดหวาน 1 25.0 

จํานวนแปลงพชืผสมผสาน     

  - 1 แปลง 4 100.0 
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ตารางที่  36  การใชประโยชนที่ดินทําพืชผสมผสาน (ตอ่) 

พืชผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

ขนาดพ้ืนที ่     

  - ต่ํากวา 1  ไร 1 25.0 

  - 1-5 ไร 2 50.0 

  - ไมระบ ุ 1 25.0 

รายได     

  ต่ําสุด 300 บาท จาก  ไผ ออย มัน ขาวโพดหวาน     

  สูงสุด 2,000 บาท จาก เรียน ลองกอง เงาะ ผักสวนครัว     

 

ตารางที่  37  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

การเลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว  2 6.7 

   - ไก  16 53.3 

   - เปด  8 26.7 

   - แพะ  1 3.3 

   - ปลา  3 10.0 

หมายเหต ุบางครัวเรือนเลี้ยงสัตวมากกวา 1 ชนิด  

ตารางที่  38  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 13 14.4 77 85.6 90 

ปุยชีวภาพ 10 11.1 80 88.9 90 

ปุยคอก 18 20.0 72 80.0 90 

ปุยพืชสด 3 3.3 87 96.7 90 

ปุยเคม ี 43 47.8 47 52.2 90 

ยาฆาหญา 18 20.0 72 80.0 90 

ยาฆาแมลง 5 5.6 85 94.4 90 
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ตารางที่  39   แสดงรายไดปจจุบันของครัวเรือน (เฉลี่ยบาท/ป)   

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 41 47.1 

100,001-200,000 บาท 29 33.3 

200,001-300,000 บาท 8 9.2 

300,001-400,000 บาท 4 4.6 

400,001 บาทขึ้นไป 5 5.7 

รวม 87 100.0 

หมายหต ุ มีผูท่ีไมตอบเรื่องรายได จํานวน 3 คน   

ตารางที่  40   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 56 64.4 

เฉลี่ย (บาท) 86,478.57 

รายไดจากการรับจาง 17 19.5 

เฉลี่ย (บาท) 78,694.12 

รายไดจากการคาขาย 21 58.3 

เฉลี่ย (บาท) 107,087.52 

รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว 6 6.9 

เฉลี่ย (บาท) 158,666.67 

รายไดจากการใหกู 1 1.1 

เฉลี่ย (บาท) 96,000.00 

รายไดจากเลี้ยงสตัว 9 10.3 

เฉลี่ย (บาท) 55,388.89 

รายไดจากการรับราชการ 13 14.9 

เฉลี่ย (บาท) 100,846.15 

รายไดจากสงเคราะห (บัตรผูสูงอายุ) 4 4.6 

เฉลี่ย (บาท) 8,700.00 

รายไดอ่ืน ๆ เชน บัณฑติอาสา โตะอิหมาม อสม. 4 4.6 

เฉลี่ย (บาท) 36,000.00 

รายไดรวม 87 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 143,456.90 
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ตารางที่  41   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 36 43.9 

100,001-200,000 บาท 25 30.5 

200,001-300,000 บาท 12 14.6 

300,001-400,000 บาท 7 8.5 

400,001 บาทขึ้นไป 2 2.4 

รวม 82 100.0 

หมายหต ุ มีผูท่ีไมตอบเรื่องรายได จํานวน 8 คน   

ตารางที่  42  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 70 85.4 

เฉลี่ย (บาท) 64,654.29 

คาเชาที่ดินทํากิน 5 6.1 

เฉลี่ย (บาท) 33,600.00 

คาเดินทาง 41 50.0 

เฉลี่ย (บาท) 29,031.46 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ (อาชีพหลัก) 36 43.9 

เฉลี่ย (บาท) 90,469.44 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ (อาชีพรอง) 3 3.7 

เฉลี่ย (บาท) 26,666.67 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 72 87.8 

เฉลี่ย (บาท) 17,252.17 

คาใชจายอื่น ๆ  20 24.4 

เฉลี่ย (บาท) 45,280.00 

คาใชจายรวม 82 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 119,200.00 
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ตารางที่  43  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 50 55.6 

พอด ี 27 30.0 

เหลือเก็บ 5 5.6 

ไมระบ ุ 8 8.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  44  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 72 80.0 

มี 18 20.0 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  45  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)  

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 8 44.4 

20,001-40,000 บาท 1 5.6 

40,001-60,000 บาท 3 16.7 

60,001 บาทข้ึนไป 1 5.6 

ไมระบ ุ 5 27.8 

รวม 18 100.0 

ตารางที่  46  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 19 21.1 

ไมทํา 71 78.9 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  47  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน       รอยละ 

ไมม ี 29 32.2 

มี 61 67.8 

รวม 90 100.0 
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ตารางที่  48  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 21 34.4 

50,001-100,000 บาท 9 14.8 

100,001-200,000 บาท 7 11.5 

200,001-300,000 บาท 5 8.2 

มากกวา 300,00 บาท 15 24.6 

ไมระบ ุ 4 6.6 

รวม 61 100.0 

ตารางที่  49  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 11 16.9 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 21 32.3 

สหกรณ เชน สหกรณการเกษตร สหกรณคร ู 7 10.8 

ธนาคาร เชน ออมสิน 14 21.5 

อ่ืน ๆ เชน บริษัทไฟแนนซ โครงการกูยืมเพ่ือการศึกษา 9 13.8 

กลุมออมทรัพย  กองทุนฟนฟู   0.0 

ไมระบ ุ 3 4.6 

รวม 65 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  50  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 81 90.0 

มี 9 10.0 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  51  จํานวนเงินกูหนี้สินนอกระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 3 33.3 

50,001-100,000 บาท 3 33.3 

100,001-200,000 บาท 1 11.1 

200,001-300,000 บาท - - 

มากกวา 300,00 บาท 2 22.2 

รวม 9 100.0 
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ตารางที่  52  แหลงเงินกูหนี้สินนอกระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนินอกระบบ จํานวนคน รอยละ 

ญาต ิ 2 22.2 

คนในหมูบาน 2 22.2 

นายทุน 1 11.1 

เพ่ือน 1 11.1 

ไมระบ ุ 3 33.3 

รวม 9 100.0 

ตารางที่  53  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 8 8.7 

มัธยมศึกษาตอนตน 12 13.0 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 17.4 

ปวส./อนุปรญิญา 8 8.7 

ปริญญาตร ี 41 44.6 

ปริญญาโท 2 2.2 

ไมระบ ุ 5 5.4 

รวม 92 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  54  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 20 20.0 

สถานศึกษาในตําบล 8 8.0 

สถานศึกษาในอําเภอ 12 12.0 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 12 12.0 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 32 32.0 

สถานศึกษาในกรุงเทพ 8 8.0 

ไมระบ ุ 8 8.0 

รวม 100 8.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  55  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 22 16.7 

ซื้อยา 26 19.7 

หาหมอ 84 63.6 

รวม 132 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  56  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 69 34.0 

โรงพยาบาลของรัฐ 73 36.0 

โรงพยาบาลเอกชน 5 2.5 

คลินิก 44 21.7 

บานหมอพ้ืนบาน 12 5.9 

รวม 203 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางท่ี  57  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ 

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 52 57.8 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 35 38.9 

ไมระบ ุ 3 3.3 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  58  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 8 5.3 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 33 21.9 

ซื้อจากรถพอคาเร 9 6.0 

ซื้อจากตลาด/รานคา 78 51.7 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 23 15.2 

รวม 151 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  59  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 11 6.7 

แกส 84 50.9 

ไฟฟา 45 27.3 

ถาน 25 15.2 

รวม 165 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  60  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 78 46.2 

รถยนต 48 28.4 

รถจักรยาน 13 7.7 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 16 9.5 

อาศัยรถรับจางโดยสาร 14 8.3 

รวม 169 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  61  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย 15 16.7 

เปนสมาชิกกลุม 69 76.7 

ไมระบ ุ 6 6.7 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  62  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ เชน กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง กลุมกลวย 6 4.5 

กลุมออมทรัพย 19 14.2 

กลุมกองทุนหมูบาน 32 23.9 

กลุมฌาปนกจิ 28 20.9 

กลุมสตร ี 25 18.7 

กลุมผูใชน้ํา 13 9.7 

กลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมแมบาน กลุมกลองยาว กลุมแอโรบิค  11 8.2 

กลุมจัดการปาไม     

รวม 134 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  63  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 27 27.0 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 44 44.0 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 10 10.0 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 19 19.0 

รวม 100 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  64  แหลงน้ํากิน/นํ้าใช   

แหลงน้ํากิน/น้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 12 8.4 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 3 2.1 

น้ําประปา 61 42.7 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 28 19.6 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 39 27.3 

รวม 143 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่ 65  ความเพียงพอของปริมาณนํ้ากิน/นํ้าใช  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 101 70.6 

ไมเพียงพอ 42 29.4 

รวม 143 100.0 

ตารางที่  66  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 45 43.7 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 17 16.5 

น้ําประปา 24 23.3 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 16 15.5 

น้ําจากฝาย/อางฯ 1 1.0 

น้ําจากโครงการฯ - - 

รวม 103 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  67  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร 

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 55 53.4 

ไมเพียงพอ 48 46.6 

รวม 103 100.0 

ตารางที่  68  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 13 14.4 

ทราบ 74 82.2 

ไมระบ ุ 3 3.3 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  69  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  2 2.6 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  76 97.4 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี - - 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี -  - 

รวม 78 100.0 

ตารางที่  70  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 68 26.9 

กรมทรัพยากรน้ํา 19 7.5 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 7 2.8 

กรมพัฒนาที่ดิน 5 2.0 

กรมวิชาการเกษตร 6 2.4 

กรมสงเสรมิการเกษตร (เกษตรอําเภอ/เกษตรจังหวัด) 8 3.2 

กรมสงเสรมิสหกรณ 2 0.8 

กรมการพัฒนาชุมชน 5 2.0 

กรมปาไม 2 0.8 
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ตารางที่  70  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน (ตอ่) 

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 2 0.8 

สํานักงานจังหวัด 13 5.1 

องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ.) 30 11.9 

ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) 43 17.0 

กรมการแพทย 2 0.8 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 1.6 

สํานักงาน กปร. 22 8.7 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 13 5.1 

อ่ืน ๆ สํานักพระราชวัง 2 0.8 

รวม 253 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  71  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 34 37.8 

ทราบ 56 62.2 

รวม 90 100.0 

ตารางที่  72  เรื่องที่ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

แกปญหาน้ําทวม 13 23.2 

บรรเทาปญหาน้ําทวม 9 16.1 

ปองกันน้ําทวม 18 32.1 

เพ่ือกักเก็บน้ําในการนําไปใชเพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค 8 14.3 

พัฒนาพื้นท่ีเปนแหลงทองเที่ยว 1 1.8 

ไมระบ ุ 7 12.5 

รวม 56 100.0 
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ตารางที่  73  การมีสวนรวมกับโครงการ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.48 ปานกลาง 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.87 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.33 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.38 ปานกลาง 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 3.08 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.02 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 3.14 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  3.20 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.53 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.88 ปานกลาง 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.40 ปานกลาง 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.80 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของโครงการฯ 

4.00 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน 

4.05 มาก 

รวม 3.44 ปานกลาง 

 

ตารางที่  74  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 3.88 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.64 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.47 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 3.80 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.65 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.00 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.09 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 3.95 มาก 

รวม 3.81 มาก 
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ตารางที่  75  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 78 86.7 

มี 12 13.3 

รวม 90 100.0 

ขาดการประชาสัมพันธจากหนวยราชการ 1 8.3 

ยังใชประโยชนจากโครงการฯ ไมเต็มที่ เนื่องจาก 11 91.7 

ระดับความลึกนอยไป  การขุดลอกไมไดตามกําหนด     

รวม 12 100.0 

ตารางที่  76  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 58 64.4 

มี 32 35.6 

รวม 90 100.0 

ควรพัฒนาใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ประปา) 12 37.5 

ควรพัฒนาใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 3 9.4 

แหลงน้ําใชยามฉุกเฉิน เชน ดับเพลิง  2 6.3 

ควรพัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอบแกมลงิเปนแหลงทองเท่ียวหรือ 6 18.8 

ที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกาย     

ควรทําอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคของโครงการฯ 6 18.8 

อ่ืน ๆ เชน ทําถนนไฟฟารอบแกมลิง  เลี้ยงปลาในแกมลิง 3 9.4 

รวม 32 100.0 

ตารางที่  77  ชีวติความเปนอยู กอนมีโครงการแกมลิงพรุเตียวอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

ความเปนอยู จํานวนคน รอยละ 

น้ําทวมในพื้นที ่ 30 61.2 

พ้ืนที่เพาะปลูก/พืชผลเกษตรเสียหาย  10 20.4 

การเดินทางไมสะดวก 6 12.2 

ใชชีวิตลําบาก 3 6.1 

รวม 49 100.0 
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ตารางที่  78  ชีวติความเปนอยู หลังมีโครงการแกมลิงพรุเตยีวอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ความเปนอยู จํานวนคน รอยละ 

น้ําไมทวม 28 68.3 

การเดินทางสะดวกขึ้น 6 14.6 

ชีวติดีข้ึน 6 14.6 

พืชผลเกษตรไมเสยีหาย 1 2.4 

รวม 41 100.0 

   

ตารางที่  79  ประโยชนจากโครงการแกมลิงพรเุตียวอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ  

ประโยชนจากโครงการ จํานวนคน รอยละ 

ปองกันน้ําทวม 3 12.5 

ลดน้ําทวม 6 25.0 

แหลงประมงน้ําจืด 6 25.0 

ไดมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และอปุโภค-บรโิภค 7 29.2 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 2 8.3 

รวม 24 100.0 

   

ตารางที่  80  ความตองการในอนาคต   

ความตองการในอนาคต จํานวนคน รอยละ 

แหลงทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ/สถานที่ออกกําลังกาย 14 58.3 

นําน้ําในแกมลิงทําน้ําประปา 8 33.3 

ทําถนนลาดยางบรเิวณรอบแกมลงิ 2 8.3 

รวม 24 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการอาคารอัดน้ําหวยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 2 100.0 

อายุเฉลี่ย   50.5 ป     

ศาสนา     

พุทธ 2 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 1 50.0 

จบปริญญาโท 1 50.0 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.00 มาก 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.00 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 4.50 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.00 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 4.50 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3.50 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสมตรงตาม
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว 

4.50 มากที่สุด 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.00 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.50 มาก 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

4.50 มากที่สุด 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ 4.50 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงานโครงการฯ 3.50 มาก 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ่) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงานสําหรบั
เจาหนาที ่

3.50 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.00 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
อยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงานโครงการฯ 4.00 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 3.50 มาก 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.10 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.00 มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 3.00 ปานกลาง 

    - กรมวิชาการเกษตร 2.50 ปานกลาง 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 2.00 นอย 

    - กรมปศุสัตว 3.00 ปานกลาง 

    - กรมประมง 3.00 ปานกลาง 

    - สํานักงาน กปร. 4.50 มากที่สุด 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 4.50 มากที่สุด 

    - อื่น ๆ  3.00 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.50 มากที่สุด 

    - ภาคเอกชน 2.50 ปานกลาง 

    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.50 มากที่สุด 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.50 มากที่สุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.50 มากที่สุด 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.00 มาก 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  4.50 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  4.50 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.50 มากที่สุด 

รวม 3.79 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 4.50 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 4.00 มาก 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.00 ปานกลาง 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 2.50 ปานกลาง 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 2.50 ปานกลาง 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3.00 ปานกลาง 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 2.50 ปานกลาง 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.00 มาก 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 2.50 ปานกลาง 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 2.50 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 3.50 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.00 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 3.50 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 3.50 มาก 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 3.50 มาก 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 3.50 มาก 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.00 มาก 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 3.50 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 4.00 มาก 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.00 มาก 

รวม 3.40 ปานกลาง 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.50 มากที่สุด 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.50 มากที่สุด 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.50 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.50 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.50 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.50 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.50 มากที่สุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 2 28.6 

หญิง 5 71.4 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป - - 

35-44 ป 1 14.3 

45-54 ป 1 14.3 

55-64 ป 2 28.6 

65 ปขึ้นไป 3 42.9 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 7 100.0 

คริสต - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ - - 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 7 100.0 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - - 

จบการศึกษาประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - - 

จบปริญญาตร ี - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  7 100.0 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 4 57.1 

4-6 คน 3 42.9 

7 คนขึ้นไป - - 

เฉลี่ย 2.55 คน/ครัวเรือน     

รวม 7 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 7 100.0 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย    

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-40 ป 7 100.0 

41-50 ป - - 

51-60 ป - - 

61 ปขึ้นไป - - 

เฉลี่ย 33.14 ป     

รวม 7 100.0 

ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 7 100.0 

ผูอาศัย  - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 3 42.9 

21-40 ป 4 57.1 

41 ปขึ้นไป - - 

   เฉลี่ย 16.42 ป     

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  11  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

ทํานากุง 1 50.0 

รับจาง 1 50.0 

รวม 2 100.0 

ตารางที่  12  อาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 2 100.0 

รวม 2 100.0 

ตารางที่  13  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด  (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 5 71.4 

3-5 แปลง 2 28.6 

6 แปลงขึ้นไป - - 

เฉลี่ย (แปลง) 2.54 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 5 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  14  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด (ไร)   

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 5 71.4 

21-40  ไร - - 

41-60  ไร 2 28.6 

61 ไรข้ึนไป - - 

เฉลี่ย (ไร) 22.07 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.5 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 50 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสิทธิของท่ีอยูอาศัย   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

สปก. 5 71.4 

สปก. 4-01 2 28.6 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 6 85.7 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 1 14.3 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 1 14.3 

มากกวา 1 ไร 6 85.7 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 2 28.6 

ซิ้อ 1 14.3 

ที่จับจอง 2 28.6 

ไมระบ ุ 2 28.6 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  19  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 10 27.0 

11-20 ไร 10 27.0 

21 ไรข้ึนไป 17 45.9 

รวม 37 100.0 

ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

สปก. 3 37.5 

สปก. 4-01 4 50.0 

ไมระบ ุ 1 12.5 

รวม 8 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากนิมากกวา 1 แปลง   
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ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 6 75.0 

ที่ของพอแม 2 25.0 

ที่เชา - - 

รวม 8 100.0 

ตารางท่ี  22  การไดมาของท่ีทํากิน (ที่ของตนเอง)   

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 1 16.7 

ซิ้อ 1 16.7 

ที่จับจอง 1 16.7 

ไมระบ ุ 3 50.0 

รวม 6 100.0 

ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทํานา - - 

ทําสวน (ทุเรียน ปาลม ยางพารา) 7 100.0 

ทําไร  - - 

เลี้ยงสตัว - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทําพืชสวน   

เกษตรผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา - - 

ทํา 7 100.0 

ชนิดพืชเกษตรผสมผสาน เชน      

ทุเรียน ปาลม  ยางพารา     

ขนาดพ้ืนที ่     

  1-5 ไร 1 1.3 

  6-10 ไร 1 1.3 

  11-20 ไร 4 5.3 

  21 ไรขึ้นไป 1 1.3 
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ตารางที่  25  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 2 28.6 5 71.4 7 

ปุยชีวภาพ - - 7 100.0 7 

ปุยคอก 1 14.3 6 85.7 7 

ปุยพืชสด - - 7 100.0 7 

ปุยเคม ี 7 100.0 - - 7 

ยาฆาหญา 5 71.4 2 28.6 7 

ยาฆาแมลง 2 28.6 5 71.4 7 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     
ตารางที่  26   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 1 14.3 

10,001-50,000 บาท 2 28.6 

50,001-100,000 บาท 2 28.6 

100,001 บาทขึ้นไป 2 28.6 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  27   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   
แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 6 85.7 
เฉลี่ย (บาท) 103,366.70 
รายไดจากการรับจาง 1 14.3 
เฉลี่ย (บาท) 100,000.00 
รายไดจากการคาขาย 2 28.6 
เฉลี่ย (บาท) 31,500.00 
รายไดจากการเลีย้งสัตว - - 
เฉลี่ย (บาท) - 
รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) - - 
เฉลี่ย (บาท) - 
รายไดจากลูกให - - 
เฉลี่ย (บาท) - 
รายไดอ่ืน ๆ เชน รับราชการ พนักงานบริษัท 2 28.6 
เฉลี่ย (บาท) 144,000.00 

รายไดรวม 7 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 153,028.60 

 

  



233 
 

ตารางที่  28   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 2 28.6 

100,001-200,000 บาท 3 42.9 

200,001-300,000 บาท 1 14.3 

300,001 บาทขึ้นไป 1 14.3 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  29  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 7 9.0 

เฉลี่ย (บาท) 66,885.71 

คาเชาที่ดินทํากิน - - 

เฉลี่ย (บาท) - 

คาเดินทาง 5 6.4 

เฉลี่ย (บาท) 18,720.00 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 6 7.7 

เฉลี่ย (บาท) 17,140.00 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 7 14.6 

เฉลี่ย (บาท) 10,988.53 

คาใชจายอื่น ๆ 4 5.1 

เฉลี่ย (บาท) 11,400.00 

คาใชจายรวม 7 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 122,758.60 

ตารางที่  30  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 3 42.9 

พอด ี 2 28.6 

เหลือเก็บ 2 28.6 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  31  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 5 71.4 

มี 2 28.6 

รวม 7 100.0 
  



234 
 

ตารางที่  32  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 2 100.0 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 2 100.0 

ตารางที่  33  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา - - 

ไมทํา 7 100.0 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  34  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 14.3 

มี 6 85.7 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  35  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 1 16.7 

50,001-100,000 บาท 4 66.7 

100,001-200,000 บาท 1 16.7 

200,001 บาทขึ้นไป - - 

รวม 6 100.0 

ตารางที่  36  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 1 16.7 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 5 83.3 

รวม 6 100.0 
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ตารางที่  37  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   
การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 7 100.0 

มี - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  38  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 1 14.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 14.3 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 14.3 

ปวส./อนุปรญิญา - - 

ปริญญาตร ี 4 57.1 

ปริญญาโท - - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  39  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 2 28.6 

สถานศึกษาในตําบล - - 

สถานศึกษาในอําเภอ 2 28.6 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย - - 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 3 42.9 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  40  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร - - 

ซื้อยา - - 

หาหมอ 7 100.0 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  41  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3 25.0 

โรงพยาบาลของรัฐ 7 58.3 

โรงพยาบาลเอกชน - - 

คลินิก 2 16.7 

บานหมอพ้ืนบาน - - 

รวม 12 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  42  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   
การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 6 85.7 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 1 14.3 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  43  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   
แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว - - 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 6 85.7 

ซื้อจากรถพอคาเร 1 14.3 

ซื้อจากตลาด/รานคา - - 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน - - 

รวม 7 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  44  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน - - 

แกส 7 50.0 

ไฟฟา 2 14.3 

ถาน 5 35.7 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  45  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 4 28.6 

รถยนต 5 35.7 

รถจักรยาน 2 14.3 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 2 14.3 

รถรับจาง 1 7.1 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  46  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย - - 

เปนสมาชิกกลุม 7 100.0 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  47  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ (กลุมชางไม ปกผา เลีย้งสัตว สวนยาง) - - 

กลุมออมทรัพย 3 16.7 

กลุมกองทุนหมูบาน 2 11.1 

กลุมฌาปนกจิ 5 27.8 

กลุมสตร ี - - 

กลุมผูใชน้ํา 7 38.9 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปไม/ไฟปา - - 

กลุมสจัจะ 1 5.6 

รวม 18 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  48  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 3 37.5 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 5 62.5 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง - - 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน - - 

รวม 8 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  49  แหลงน้ํากิน   

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 1 14.3 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา - - 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 2 28.6 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 4 57.1 

รวม 7 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  50  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน   

ความพอเพียงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 6 85.7 

ไมเพียงพอ 1 14.3 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  51  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 1 9.1 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 4 36.4 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 5 45.5 

น้ําจากฝาย/อางฯ 1 9.1 

ซื้อจากรานคา - - 

รวม 11 100.0 

ตารางที่  52  ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช   

ความพอเพียงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอตลอดป 10 90.9 

ไมเพียงพอ 1 9.1 

รวม 11 100.0 

ตารางที่  53  แหลงน้ําทําการเกษตร   

แหลงน้ําการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 7 46.7 

น้ําบาดาล/น้ําจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให) 4 26.7 

น้ําจากฝาย/อางฯ  1 6.7 

น้ําจากโครงการฯ (อาคารอัดน้าํหวยตายุทธ) 3 20.0 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

รวม 15 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  54  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเกษตร   

ความพอเพียงน้ําเกษตร จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 12 80.0 

ไมเพียงพอ 3 20.0 

รวม 15 100.0 

ตารางที่  55  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ - - 

ทราบ 7 100.0 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  56 การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ - - 

ทราบ 7 100.0 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  57  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด  

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  1 14.3 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

- - 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

6 85.7 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 7 100.0 

ตารางที่  58  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   
หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 5 55.6 

กรมทรัพยากรน้ํา - - 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล - - 

กรมพัฒนาที่ดิน - - 

กรมวิชาการเกษตร - - 

กรมสงเสรมิการเกษตร 1 11.1 

กรมสงเสรมิสหกรณ - - 

กรมการพัฒนาชุมชน 1 11.1 

กรมปาไม - - 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช - - 

สํานักงานจังหวัด - - 

องคการบริหารสวนตําบล 1 11.1 

ผูนําชุมชน 1 11.1 

กรมการแพทย - - 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 

สํานักงาน กปร. - - 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - 

อ่ืน ๆ  - - 

รวม 9 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  59  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 14.3 

ทราบ 6 85.7 

เรื่องที่ทราบคือ ใหประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการฯ     

รวม 7 100.0 

 
ตารางที่  60  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

ทํานา - - 

ทําไร - - 

ทําสวน/ไมผล 3.00 ปานกลาง 

เกษตรผสมผสาน - - 

เลี้ยงสตัว - - 

ประมง - - 

อุปโภค-บริโภค - - 

รวม 3.00 ปานกลาง 

 
ตารางที่  61  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 6 85.7 

ไมเปน 1 14.3 

รวม 7 100.0 

 
ตารางที่  62  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา 

  

การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมระบ ุ 6 100.0 

รวม 6 100.0 

 
ตารางที่  63  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า 

  

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2558 2 33.3 

ไมระบ ุ 4 66.7 

รวม 6 100.0 
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ตารางที่  64  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา   

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

มี - - 

ไมมีคาธรรมเนียม 6 100.0 

รวม 6 100.0 

ตารางที่  65  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 16.7 

ทราบ 2 33.3 

ไมระบ ุ 3 50.0 

รวม 6 100.0 

 
ตารางที่  66  การวางแผนการใชน้ําประจําป 

  

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 16.7 

มี 3 50.0 

ไมระบ ุ 2 33.3 

รวม 6 100.0 

 
ตารางที่  67  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา 

  

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 1 16.7 

มี 2 33.3 

ไมระบ ุ 3 50.0 

รวม 6 100.0 

 
ตารางที่  68  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา 

  

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคย 1 14.3 

ไมระบ ุ 6 85.7 

รวม 7 100.0 
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ตารางที่  69  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.25 ปานกลาง 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 4.00 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.00 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 4.45 มาก 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 4.00 มาก 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  - - 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.90 มาก 

 

ตารางที่  69  การมีสวนรวมกับโครงการ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  - - 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 4.00 มาก 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

4.40 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ของโครงการฯ 

4.10 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน 

4.00 มาก 

รวม 3.76 มาก 
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ตารางที่  70  การไดรับประโยชนจากโครงการ   

การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 4.00 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 4.00 มาก 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 3.00 ปานกลาง 

4. มีการใชน้ําจากโครงการในการผลิตกระแสไฟฟา - - 

5. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 4.40 มาก 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว - - 

7. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง - - 

8. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว - - 

9. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.00 ปานกลาง 

10. มีการรวมกลุมในการใชน้ํา 3.00 ปานกลาง 

11. มีกลุมที่เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 3.00 ปานกลาง 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 3.50 มาก 

13. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.00 ปานกลาง 

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.50 มาก 

15. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 4.00 มาก 

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.00 มาก 

รวม 3.53 มาก 

 
ตารางที่  71  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 3.50 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.80 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 4.00 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.00 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.80 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.00 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.00 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.00 มาก 

รวม 3.89 มาก 
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ตารางที่  72  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 3 42.9 

มี 4 57.1 

รวม 7 100.0 

ทอชํารุด/แตก 4 100.0 

รวม 4 100.0 

   

ตารางที่  73  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 3 42.9 

มี 4 57.1 

รวม 7 100.0 

ควรซอมแซมแนวทอที่ชํารุด 4 100.0 

รวม 4 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการฝายหวยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 1 100.0 

อายุเฉลี่ย   54     

ศาสนา     

พุทธ 1 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาโท 1 100.0 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.00 มาก 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.00 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 5.00 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.00 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 5.00 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

5.00 มากที่สุด 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.00 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 4.00 มาก 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

5.00 มากที่สุด 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

5.00 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

 

  



246 
 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ่) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

4.00 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.00 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 4.00 มาก 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.40 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.00 มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 5.00 มากที่สุด 

    - กรมวิชาการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.00 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 5.00 มากที่สุด 

    - กรมประมง 5.00 มากที่สุด 

    - สํานักงาน กปร. 5.00 มากที่สุด 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 5.00 มากที่สุด 

    - อื่น ๆ  - - 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับหนวยงานใดบาง   

    - ประชาชน 5.00 มากที่สุด 

    - ภาคเอกชน 4.00 มาก 

    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 5.00 มากที่สุด 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 5.00 มากที่สุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 5.00 มากที่สุด 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.00 มาก 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.33 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 5.00 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 5.00 มากที่สุด 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 5.00 มากที่สุด 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 4.00 มาก 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 4.00 มาก 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 4.00 มาก 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 4.00 มาก 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 5.00 มากที่สุด 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 4.00 มาก 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 3.00 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 4.00 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.00 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 4.00 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 4.00 มาก 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 4.00 มาก 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 4.00 มาก 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.00 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 5.00 มากที่สุด 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.30 มาก 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 5.00 มากที่สุด 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 5.00 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 5.00 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 5.00 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 5.00 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 5.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 มากที่สุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 22 42.3 

หญิง 30 57.7 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป 3 5.8 

35-44 ป 6 11.5 

45-54 ป 15 28.8 

55-64 ป 14 26.9 

65 ปขึ้นไป 14 26.9 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 52 100.0 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 1 1.9 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 35 67.3 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 11 21.2 

จบการศึกษาประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 1.9 

จบปริญญาตร ี 3 5.8 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  46 88.5 

คาขาย 3 5.8 

รับจาง 1 1.9 

ไมประกอบอาชีพ 1 1.9 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 27 51.9 

4-6 คน 23 44.2 

7 คนขึ้นไป 2 3.8 

เฉลี่ย 3.44 คน/ครัวเรือน     

รวม 52 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 46 88.5 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 6 11.5 

   - ถิ่นฐานเดิม     

     ตําบลทุงหลวง 1 16.7 

     อําเภอละแม 2 33.3 

     หมู 7 1 16.7 

     จังหวัดนครปฐม 1 16.7 

     จังหวัดสุราษรฐาน ี 1 16.7 

   - สาเหตุการยาย     

     แตงงาน (ยายมาอยูดวยกัน) 3 50.0 

     ประกอบอาชีพ 2 33.3 

     ไมระบ ุ 1 16.7 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย    

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-40 ป 39 84.8 

41-50 ป 2 4.3 

51-60 ป 2 4.3 

61 ปขึ้นไป 3 6.5 

เฉลี่ย 75.7 ป     

รวม 46 100.0 

ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 39 75.0 

ผูอาศัย  13 25.0 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-20 ป 15 32.6 

21-40 ป 30 65.2 

41 ปขึ้นไป 1 2.2 

   เฉลี่ย 25.39 ป     

รวม 46 100.0 

ตารางที่  11  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 4 30.8 

ขาราชการ 1 7.7 

ผูชวยคร ู 1 7.7 

ตัดยาง 1 7.7 

ประมง 1 7.7 

แมบาน 1 7.7 

รับจาง 13 100.0 

รวม 22 100.0 

ตารางที่  12  อาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

ปลูกพืชสวนครัว 1 5.6 

ทําไมกวาด 1 5.6 

กอสราง 1 5.6 

ตัดยาง 1 5.6 

รับจาง 7 38.9 

เกษตรกร (ทําสวน เลี้ยงสัตว) 2 11.1 

อ่ืน ๆ เสรมิสวย ปกผา คาขาย ชางไม 5 27.8 

รวม 18 100.0 

ตารางที่  13  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด  (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 40 76.9 

3-5 แปลง 12 23.1 

6 แปลงขึ้นไป - - 

เฉลี่ย (แปลง) 1.79 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 4 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  14  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด (ไร)   

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 27 51.9 

21-40  ไร 19 36.5 

41-60  ไร 3 5.8 

61 ไรข้ึนไป 3 5.8 

เฉลี่ย (ไร) 21.2 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.5 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 90 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย+ท่ีทํากิน  

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนดชุมชน 1 1.9 

สปก./สปก.4-01 36 69.2 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 2 3.8 

ไมระบ ุ 13 25.0 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย+ท่ีทํากิน   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 41 78.8 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 8 15.4 

ที่เชา 1 1.9 

ไมระบ ุ 2 3.8 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย+ท่ีทํากิน   

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10  ไร 36 69.2 

มากกวา 11 ไร 16 30.8 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย+ท่ีทํากิน   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 15 28.8 

ซื้อ 10 19.2 

จับจอง 3 5.8 

ไมระบ ุ 24 46.2 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  19  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 19 33.3 

11-20 ไร 18 31.6 

21 ไรข้ึนไป 20 35.1 

รวม 57 100.0 

หมายเหต ุ  บางครัวเรือนมีที่ทํากินมากกวา 1 แปลง  

ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

โฉนด 1 1.8 

นส.3ก. 1 1.8 

โฉนดชุมชน 1 1.8 

สปก./สปก.4-01 35 61.4 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 5 8.8 

ไมระบ ุ 14 24.6 

รวม 57 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง 

ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 37 64.9 

ที่ของพอแม 6 10.5 

ไมระบ ุ 14 24.6 

รวม 57 100.0 
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ตารางที่  22  การไดมาของที่ทํากิน    

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 30 52.6 

ซื้อ 10 17.5 

จับจอง 3 5.3 

ไมระบ ุ 14 24.6 

รวม 57 100.0 

ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทําสวน  46 104.5 

ปลูกผักสวนครัว 3 6.8 

เลี้ยงสตัว 7 15.9 

รวม 56 127.3 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนทําการเกษตรมากกวา 1 อยาง  

ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทําพืชสวน   

พืชสวน จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 46 88.5 

ทํา 6 11.5 

    ชนิดพืชเกษตรผสมผสาน เชน      

ปาลม ทุเรยีน ยางพารา มะพราว หมาก ลองกอง มังคุด     

ขนาดพ้ืนที ่     

  1-5 ไร 6 13.0 

  6-10 ไร 11 23.9 

  11-20 ไร 7 15.2 

  21 ไรขึ้นไป 22 47.8 

ตารางที่  25 การใชประโยชนที่ดนิทําพืชผักสวนครัว  

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 49 61.3 

ทํา 3 3.8 

   ชนิดผัก เชน ผักบุง ตะไคร กระเพรา พริก มะเขือ ฟกทอง ถ่ัว     

ขนาดพ้ืนที ่     

  ต่ํากวา 5  ไร 3 100.0 

  6-10 ไร - - 

  11-20 ไร - - 

  21 ไรขึ้นไป - - 
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ตารางที่  26  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 45 86.5 

ทํา 7 13.5 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

    - ไก  7 100.0 

    - หาน 1 14.3 

    - ปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ) 4 57.1 

หมายเหต ุ บางครัวเรือนเลี้ยงสตัวมากกวา 1 ชนิด  

ตารางที่  27  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 14 26.9 38 73.1 52 

ปุยชีวภาพ 10 19.2 42 80.8 52 

ปุยคอก 5 9.6 47 90.4 52 

ปุยพืชสด - - 52 100.0 52 

ปุยเคม ี 44 84.6 8 15.4 52 

ยาฆาหญา 26 50.0 26 50.0 52 

ยาฆาแมลง 8 15.4 44 84.6 52 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     

ตารางที่  28   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 32 61.5 

10,001-200,000 บาท 14 26.9 

200,001-300,000 บาท 4 7.7 

300,001-400,000 บาท 1 1.9 

400,001 บาทขึ้นไป 1 1.9 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  29   แหลงท่ีมาของครัวเรือน 

  

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 44 84.6 

เฉลี่ย (บาท) 83,625.02 

รายไดจากอุตสาหกรรม 1 1.9 

เฉลี่ย (บาท) 13,100.00 

รายไดจากการรับจาง 13 25.0 

เฉลี่ย (บาท) 106,030.77 

รายไดจากการคาขาย 9 17.3 

เฉลี่ย (บาท) 77,222.22 

รายไดจากธุรกิจสวนตัว 1 1.9 

เฉลี่ย (บาท) 50,000.00 

รายไดจากการเลีย้งสัตว 2 3.8 

เฉลี่ย (บาท) 8,800.00 

รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 2 28.6 

เฉลี่ย (บาท) 7,800.00 

รายไดจากลูกให 2 3.8 

เฉลี่ย (บาท) 36,000.00 

รายไดอ่ืน ๆ  7 13.5 

เฉลี่ย (บาท) 41,400.00 

รายไดรวม 52 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 107,246.15 

ตารางที่  30   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 28 53.8 

10,001-200,000 บาท 12 23.1 

200,001-300,000 บาท 4 7.7 

300,001 บาทขึ้นไป 7 13.5 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  31  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 50 98.0 

เฉลี่ย (บาท) 49,634.00 

คาเชาที่ดินทํากิน 1 2.0 

เฉลี่ย (บาท) 24,000.00 

คาเดินทาง 31 60.8 

เฉลี่ย (บาท) 19,816.13 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 36 70.6 

เฉลี่ย (บาท) 56,901.11 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 48 94.1 

เฉลี่ย (บาท) 14,018.42 

คาใชจายอื่น ๆ 12 23.5 

เฉลี่ย (บาท) 143,333.33 

คาใชจายรวม 51 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 152,275.37 

ตารางที่  32  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 26 50.0 

พอด ี 20 38.5 

เหลือเก็บ 6 11.5 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  33  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 25 48.1 

มี 25 48.1 

ไมระบ ุ 2 3.8 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  34  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 24 96.0 

20,001-4,000 บาท - - 

4,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

ไมระบ ุ 1 4.0 

รวม 25 100.0 
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ตารางที่  35  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 9 17.3 

ไมทํา 42 80.8 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  36  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 18 34.6 

มี 33 63.5 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 98.1 

ตารางที่  37  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 8 15.4 

50,001-100,000 บาท 4 7.7 

100,001-200,000 บาท 3 5.8 

200,001 บาทขึ้นไป 15 28.8 

ไมระบ ุ 22 42.3 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  38  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 3 5.8 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 25 48.1 

สหกรณออมทรัพย 1 1.9 

อ่ืน ๆ กยศ.  ประกันชีวิต 2 3.8 

ไมระบ ุ 21 40.4 

รวม 52 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  39  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 48 92.3 

มี 4 7.7 

   - ไมเกิน 50,000 บาท 2 50.0 

   - มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป 2 50.0 

   - กูจากคนในครอบครัว และญาต ิ 2 50.0 

   - กูจากเพ่ือนบาน 2 50.0 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  40  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถม 15 28.8 

มัธยมศึกษาตอนตน 9 17.3 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 15.4 

ปวส./อนุปรญิญา 3 5.8 

ปริญญาตร ี 14 26.9 

ไมระบ ุ 3 5.8 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  41  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 14 26.9 

สถานศึกษาในตําบล 2 3.8 

สถานศึกษาในอําเภอ 9 17.3 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 4 7.7 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 17 32.7 

ไมระบ ุ 6 11.5 

รวม 52 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  42  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 2 3.4 

ซื้อยา 6 10.2 

หาหมอ 51 86.4 

รวม 59 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  43  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 23 23.5 

โรงพยาบาลของรัฐ 42 42.9 

โรงพยาบาลเอกชน 4 4.1 

คลินิก 26 26.5 

บานหมอพ้ืนบาน 3 3.1 

รวม 98 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  44  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 44 83.0 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 8 15.1 

ซื้ออาหารสําเร็จรูป 1 1.9 

รวม 53 100.0 

ตารางที่  45  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว - - 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 25 29.4 

ซื้อจากรถพอคาเร 2 2.4 

ซื้อจากตลาด/รานคา 50 58.8 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 8 9.4 

รวม 85 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  46  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 5 4.7 

แกส 51 48.1 

ไฟฟา 27 25.5 

ถาน 23 21.7 

รวม 106 100.0 
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ตารางที่  47  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 37 41.6 

รถยนต 38 42.7 

รถจักรยาน 8 9.0 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 2 2.2 

รถรับจาง 3 3.4 

อ่ืน ๆ เชน รถอีแตน รถบรรทุก เดนิ 1 1.1 

รวม 89 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  48  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย 2 3.8 

เปนสมาชิกกลุม 49 94.2 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  49  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ (กลุมชางไม ปกผา เลีย้งสัตว สวนยาง) 4 3.8 

กลุมออมทรัพย 13 12.5 

กลุมกองทุนหมูบาน 15 14.4 

กลุมฌาปนกจิ 18 17.3 

กลุมสตร ี 5 4.8 

กลุมผูใชน้ํา 45 43.3 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปไม/ไฟปา - - 

อ่ืน ๆ กลุมแมบาน อสม. 4 3.8 

รวม 104 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  50  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 9 15.5 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 28 48.3 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 13 22.4 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 8 13.8 

รวม 58 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  51  แหลงน้ํากิน   

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 9 11.4 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 5 6.3 

น้ําประปา 11 13.9 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 12 15.2 

น้ําจากฝาย/อางฯ 5 6.3 

ซื้อจากรานคา 30 38.0 

อ่ืน ๆ น้ําประชารัฐ 7 8.9 

รวม 79 100.0 

ตารางที่  52  ความเพียงพอของปริมาณน้ํากิน   

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 48 60.8 

ไมเพียงพอ 31 39.2 

รวม 79 100.0 

ตารางที่  53  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 12 14.5 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 7 8.4 

น้ําประปา 13 15.7 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 12 14.5 

น้ําจากฝาย/อางฯ 32 38.6 

ซื้อจากรานคา 4 4.8 

อ่ืน ๆ 3 3.6 

รวม 83 100.0 

ตารางที่  54  ความเพียงพอของปริมาณน้ําใช   

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 26 31.3 

ไมเพียงพอ 57 68.7 

รวม 83 100.0 
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ตารางที่  55  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 25 55.6 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 9 10.7 

น้ําประปา 11 13.1 

น้ําบาดาล/น้ําจากบอขุด (ขุดเอง/หนวยงานขุดให) 7 8.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ  15 17.9 

น้ําจากโครงการฯ (ฝายหวยยวนไทร) 15 17.9 

อ่ืน ๆ 2 2.4 

รวม 84 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  56  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเกษตร   

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 22 26.2 

ไมเพียงพอ 62 73.8 

รวม 84 100.0 

ตารางที่  57  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 9.6 

ทราบ 46 88.5 

ไมระบ ุ 1 1.9 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  58  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด  

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - - 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  

48 92.3 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง 

- - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

ไมทราบ 4 7.7 

รวม 52 100.0 
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ตารางที่  59  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 43 48.3 

กรมทรัพยากรน้ํา 5 5.6 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1 1.1 

กรมพัฒนาที่ดิน - - 

กรมวิชาการเกษตร - - 

กรมสงเสรมิการเกษตร 3 3.4 

กรมสงเสรมิสหกรณ - - 

กรมการพัฒนาชุมชน - - 

กรมปาไม 2 2.2 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช - - 

สํานักงานจังหวัด 1 1.1 

องคการบริหารสวนตําบล 17 19.1 

ผูนําชุมชน 11 12.4 

กรมการแพทย 3 3.4 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 

สํานักงาน กปร. 3 3.4 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - 

อ่ืน ๆ  - - 

รวม 89 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  60  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 14 26.9 

ทราบ 33 63.5 

ไมระบ ุ 5 9.6 

 เรื่องท่ีทราบ     

     การใชน้ํา 4 12.1 

     ปญหาภัยแลง 1 3.0 

     เพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 22 66.7 

        ปัญหาการขาดแคลนนาํ 3 9.1 

        การจดัหาแหลง่นาํ 1 3.0 

        การพฒันาแหลง่นาํ 2 6.1 

ตารางที่  61 แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   
การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ทําสวน/ไมผล 3.79 มากที่สุด 

เกษตรผสมผสาน  3.40 มาก 

เลี้ยงสตัว 2.13 นอย 

ประมง 2.13 นอย 

อุปโภค-บริโภค 3.70 มากที่สุด 

รวม 3.03 มาก 

ตารางที่  62  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 46 88.5 

ไมเปน 2 3.8 

ไมระบ ุ 4 7.7 

รวม 52 100.0 

ตารางที่  63  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา   

การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2549 12 26.1 

ป 2550 2 4.3 

ป 2551 9 19.6 

ป 2552 4 8.7 

ไมระบ ุ 19 41.3 

รวม 46 100.0 
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ตารางที่  64  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2549 9 19.6 

ป 2550 2 4.3 

ป 2551 13 28.3 

ป 2552 4 8.7 

ป 2558 1 2.2 

ป 2560 1 2.2 

ไมระบ ุ 16 34.8 

รวม 46 100.0 

   

ตารางที่  65  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา   

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาแรกเขา     

     50 บาท 7 15.2 

     600 บาท 1 2.2 

     ไมระบ ุ 38 82.6 

รวม 46 100.0 

คาใชน้ํา     

     50 บาท 15 32.6 

     100 บาท 1 2.2 

     150 บาท 1 2.2 

     200 บาท 1 2.2 

     600 บาท 14 30.4 

     1200 บาท 1 2.2 

     3600 บาท 1 2.2 

     ไมระบ ุ 12 26.1 

รวม 46 100.0 
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ตารางที่  66  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา   

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 12 26.1 

ไมทราบ 21 45.7 

ทราบ 13 28.3 

   เรื่องท่ีทราบ เชน การใชนํ้าเปนเวลา การดูแลรักษา     

การใชน้ํารวมกัน คาบริการ     

รวม 46 88.5 

 
 
ตารางที่  67  การวางแผนการใชน้ําประจําป 

  

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 16 34.8 

ไมม ี 20 43.5 

มี 10 21.7 

   แผนการใชนํ้า  เชน การเปด-ปดน้ํา การใชน้ําหนาแลง     

การซอมแซม และดูแลรักษา     

รวม 46 88.5 

   

ตารางที่  68  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา   

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 4 12.9 

ไมม ี 23 74.2 

มี 19 61.3 

   จํานวนการประชุม      

    ปละ 1 ครั้ง 5 20.8 

    ปละ 2 ครั้ง 1 4.2 

    ปละ 3 ครั้ง 3 12.5 

    เดือนละ 1 ครั้ง 6 25.0 

    ไมระบ ุ 4 16.7 

รวม 46 100.0 
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ตารางที่  69  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา   

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เคย - - 

ไมเคย 52 100.0 

รวม 52 100.0 

 
ตารางที่  70  การมีสวนรวมกับโครงการ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.48 ปานกลาง 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.90 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.32 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.54 มาก 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 3.44 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.16 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 3.11 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  2.90 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.79 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.96 ปานกลาง 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.32 ปานกลาง 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.65 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของโครงการฯ 

3.88 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน 

3.90 มาก 

รวม 3.45 ปานกลาง 
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ตารางที่  71  การไดรับประโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 3.31 ปานกลาง 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 2.51 ปานกลาง 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 3.16 ปานกลาง 

4. มีการใชน้ําจากโครงการในการผลิตกระแสไฟฟา - - 

5. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 2.15 นอย 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 2.53 ปานกลาง 

7. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง 1.55 นอย 

8. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว 3.00 ปานกลาง 

9. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.09 ปานกลาง 

10. มีการรวมกลุมในการใชน้ํา 3.12 ปานกลาง 

11. มีกลุมที่เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 2.41 นอย 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 3.58 มาก 

13. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.65 มาก 

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.23 ปานกลาง 

15. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.21 ปานกลาง 

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.59 มาก 

รวม 2.94 ปานกลาง 

 
 
ตารางที่  72  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.02 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 4.00 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.92 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 3.96 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.87 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 3.98 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.31 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.08 มาก 

รวม 4.02 มาก 
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ตารางที่  73  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 9 17.3 

มี 43 82.7 

รวม 52 100.0 

น้ําไมเพียงพอ 37 86.0 

ทอชํารุด 2 4.7 

น้ําไมสะอาด ขุน 3 7.0 

มีตะกอนดินทรายทับถมหนาฝายเปนจํานวนมาก 1 2.3 

รวม 43 100.0 

   

ตารางที่  74  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 8 15.4 

มี 44 84.6 

รวม 52 100.0 

ขยายฝาย ใหมีการเก็บน้าํไดมากขึน้ 22 50.0 

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล รกัษา โครงการฯ 4 9.1 

ชวยกันประหยัดน้าํ 1 2.3 

หาแหลงน้ําเพิ่ม 6 13.6 

ตองการเพ่ิมปรมิาณนํ้าใหเพียงพอในฤดูแลง 11 25.0 

รวม 44 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการทํานบดินหวยในอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 2 100.0 

อายุเฉลี่ย   50.5 ป     

ศาสนา     

พุทธ 2 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 1 50.0 

จบปริญญาโท 1 50.0 

 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.00 มาก 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.00 มาก 
5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.00 มาก 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 4.50 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 4.50 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 4.00 มาก 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 4.50 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3.50 มาก 
12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

4.50 มากที่สุด 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.00 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.50 มาก 
15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

4.50 มากที่สุด 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

4.50 มากที่สุด 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

3.50 มาก 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 4.00 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

3.50 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.00 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.00 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 3.50 มาก 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.10 มาก 

 
ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ 

  

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     
    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.00 มาก 
    - กรมสงเสริมการเกษตร 3.00 ปานกลาง 
    - กรมวิชาการเกษตร 2.50 ปานกลาง 
    - กรมการพัฒนาชุมชน 2.00 นอย 
    - กรมปศุสัตว 3.00 ปานกลาง 
    - กรมประมง 3.00 ปานกลาง 
    - สํานักงาน กปร. 4.50 มากที่สุด 
    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 4.50 มากที่สุด 
    - อื่น ๆ  3.00 ปานกลาง 
2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     
กับหนวยงานใดบาง     
    - ประชาชน 4.50 มากที่สุด 
    - ภาคเอกชน 2.50 ปานกลาง 
    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 
    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.50 มากที่สุด 
    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.50 มากที่สุด 
    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.50 มากที่สุด 
3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 
4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.00 มาก 
5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  4.50 มากที่สุด 
6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  4.50 มากที่สุด 
7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 
8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.50 มากที่สุด 

รวม 3.79 มาก 
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ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการทําการเกษตร 4.50 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภค-บริโภค 4.00 มาก 

3. การใชแหลงนํ้าในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.00 ปานกลาง 

4. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการประมง 2.50 ปานกลาง 

5. การใชแหลงนํ้าเพ่ือการปศุสตัว 2.50 ปานกลาง 

6. ประชาชนมีการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3.00 ปานกลาง 

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 2.50 ปานกลาง 

8. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.00 มาก 

9. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 2.50 ปานกลาง 

10. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 2.50 ปานกลาง 

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น 3.50 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 4.00 มาก 

13. การเขาถึงดานสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) 3.50 มาก 

14. ประชาชนมีการรวมกลุม 3.50 มาก 

15. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 3.50 มาก 

16. ประชาชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน/สามัคค ี 3.50 มาก 

17. ประชาขนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.00 มาก 

18. ประชาชนพ่ึงตนเองได 3.50 มาก 

19. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 4.00 มาก 

20. ประชาชนมีความเขมแข็ง 4.00 มาก 

รวม 3.40 ปานกลาง 

 
ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.50 มากที่สุด 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.50 มากที่สุด 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.50 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.50 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.50 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.50 มากที่สุด 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.50 มากที่สุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 7 50.0 

หญิง 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  2  อาย ุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป 1 7.1 

35-44 ป 2 14.3 

45-54 ป 5 35.7 

55-64 ป 5 35.7 

65 ปขึ้นไป 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 14 100.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 1 7.1 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 8 57.1 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 4 28.6 

จบการศึกษาประกาศนียบตรวิชาชีพ 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  14 100.0 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 7 50.0 

4 คนขึ้นไป 7 50.0 

เฉลี่ย 3.28 คน/ครัวเรือน     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 13 92.9 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 1 7.1 

   - ถิ่นฐานเดิมจังหวัดกรุงเทพ     

   - สาเหตุการยาย ซื้อที่ทํากิน     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย    

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-30 ป 7 53.8 

31-40 ป 4 30.8 

41 ปขึ้นไป 2 15.4 

เฉลี่ย 28.08 ป     

รวม 13 100.0 

   
ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 13 92.9 

ผูอาศัย  1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  10  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-10 ป 4 28.6 

11-20 ป 2 14.3 

21 ปขึ้นไป 6 42.9 

ไมระบ ุ 2 14.3 

   เฉลี่ย 20.50 ป     

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  11  อาชีพเดิม 

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 1 20.0 

รับจาง  3 60.0 

พนักงานบริษัท 1 20.0 

รวม 5 100.0 

ตารางที่  12  อาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 5 62.5 

คาขาย 3 37.5 

รวม 8 100.0 

ตารางที่  13  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด  (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 10 71.4 

3-5 แปลง 3 21.4 

6 แปลงขึ้นไป 1 7.1 

เฉลี่ย (แปลง) 2.07 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 7 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  14  จํานวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด (ไร)   

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 9 64.3 

11-20  ไร 2 14.3 

21-30  ไร 1 7.1 

31 ไรข้ึนไป 2 14.3 

เฉลี่ย (ไร) 12.53 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.5 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 48 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  15  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

สปก. 10 71.4 

สปก.4-01 1 7.1 

ไมระบ ุ 3 21.4 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  16  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 10 71.4 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 3 21.4 

ที่เชา 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  17  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 4 28.6 

มากกวา 1 ไร 10 71.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  18  การไดมาของที่อยูอาศัย   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 3 21.4 

ซิ้อ 5 35.7 

ที่จับจอง 1 7.1 

ไมระบ ุ 5 35.7 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  19  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 9 64.3 

11-20 ไร 3 21.4 

21 ไรข้ึนไป 2 14.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

สปก. 10 71.4 

สปก. 4-01 1 7.1 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 12 85.7 

ที่ของพอแม 2 14.3 

รวม 14 14.3 
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ตารางที่  22  การไดมาของที่ทํากิน (ที่ของตนเอง) 
การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 12 46.2 
ซิ้อ 5 19.2 
ไมระบ ุ 9 34.6 

รวม 26 100.0 
ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 
ทํานา - - 
ทําสวน  14 31.8 

รวม 14 31.8 
ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ดินทําพืชสวน   

พืชสวน จํานวนคน รอยละ 
ไมทํา - - 
ทํา 14 100.0 
    ชนิดพืชสวน เชน ปาลม ลองกอง     
ขนาดพ้ืนที ่     
  1-5 ไร 3 3.9 
  6-10 ไร 4 5.3 
  11-20 ไร 4 5.3 
  21 ไรขึ้นไป 3 3.9 
ตารางที่  25  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 
ไมทํา 10 71.4 
ทํา 4 28.6 
ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     
   - วัว 1 25.0 
   - ไก 2 50.0 
   - ปลา 1 25.0 

ตารางที่  26  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง    

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 6 42.9 8 57.1 14 

ปุยชีวภาพ 6 42.9 8 57.1 14 

ปุยคอก 3 21.4 11 78.6 14 

ปุยพืชสด 1 7.1 13 92.9 14 

ปุยเคม ี 13 92.9 1 7.1 14 

ยาฆาหญา 13 92.9 1 7.1 14 

ยาฆาแมลง 4 28.6 10 71.4 14 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     
 



279 
 

ตารางที่  27   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 5 35.7 

50,001-100,000 บาท 2 14.3 

100,001-200,000 บาท 4 28.6 

200,001 บาทขึ้นไป 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  28   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 134,028.57 

รายไดจากการรับจาง 7 50.0 

เฉลี่ย (บาท) 228.57.14 

รายไดจากการคาขาย 1 7.1 

เฉลี่ย (บาท) 25,200.00 

รายไดจากการเลีย้งสัตว 1 7.1 

เฉลี่ย (บาท) 4,000.00 

รายไดอ่ืน ๆ เชน สหกรณ 1 7.1 

เฉลี่ย (บาท) 180,000.00 

รายไดรวม 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 128,114.29 

ตารางที่  29   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 5 35.7 

50,001-100,000 บาท 5 35.7 

100,001 บาทขึ้นไป 4 28.6 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  30  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป) 

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 29,850.00 

คาเดินทาง 1 7.1 

เฉลี่ย (บาท) 12,254.55 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 8 57.1 

เฉลี่ย (บาท) 28,750.00 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 15,163.57 

คาใชจายอื่น ๆ 2 14.3 

เฉลี่ย (บาท) 8,600.00 

คาใชจายรวม 14 17.9 

เฉลี่ย (บาท) 86,449.29 

ตารางที่  31  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 4 28.6 

พอด ี 8 57.1 

เหลือเก็บ 2 14.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  32  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 6 42.9 

มี 8 57.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  33  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 8 100.0 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 8 100.0 

ตารางที่  34  การทําบัญชีครัวเรอืน   
การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 3 21.4 
ไมทํา 11 78.6 

รวม 14 100.0 



281 
 

ตารางที่  35  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

1. ไมม ี 1 7.1 

2. มี 13 92.9 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  36  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 4 30.8 

50,001-100,000 บาท 2 15.4 

100,001-200,000 บาท 2 15.4 

200,001 บาทขึ้นไป 5 38.5 

รวม 13 100.0 

ตารางที่  37  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 5 31.3 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 11 68.8 

รวม 16 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  38  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 13 92.9 

มี 1 7.1 

จํานวนเงิน 200,000 บาท    

กูจากญาต ิ     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  39  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 2 14.3 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 50.0 

ปริญญาตร ี 5 35.7 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  40  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา   

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 4 28.6 

สถานศึกษาในตําบล 1 7.1 

สถานศึกษาในอําเภอ 4 28.6 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 1 7.1 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 4 28.6 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  41  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 3 13.0 

ซื้อยา 6 26.1 

หาหมอ 14 60.9 

รวม 23 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  42  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10 31.3 

โรงพยาบาลของรัฐ 13 40.6 

คลินิก 9 28.1 

รวม 32 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  43  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 11 78.6 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  44  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 11 45.8 

ซื้อจากตลาด/รานคา 13 54.2 

รวม 24 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  45  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

แกส 14 51.9 

ไฟฟา 5 18.5 

ถาน 8 29.6 

รวม 27 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  46  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 13 46.4 

รถยนต 10 35.7 

รถจักรยาน 1 3.6 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 3 10.7 

รถรับจาง 1 3.6 

รวม 28 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  47  การสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย - - 

เปนสมาชิกกลุม 14 100.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  48  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมออมทรัพย 6 17.6 

กลุมกองทุนหมูบาน 5 14.7 

กลุมฌาปนกจิ 4 11.8 

กลุมสตร ี 1 2.9 

กลุมผูใชน้ํา 14 41.2 

กลุมอื่นๆ เชน ธกส. สหกรณ สมุนไพร 4 11.8 

รวม 34 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  49  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 
ชาวบานรวมตัวกันเอง 6 28.6 
ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 10 47.6 
หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 4 19.0 
รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 1 4.8 

รวม 21 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  51  แหลงน้ํากิน 

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 5 22.7 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 1 4.5 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 4 18.2 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 11 50.0 

น้ําดื่มประชารัฐ 1 4.5 

รวม 22 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่ 52  ความเพียงพอของปริมาณนํ้ากิน  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 22 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 22 100.0 

ตารางที่  53  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 5 21.7 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 5 21.7 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 7 30.4 

น้ําจากฝาย/อางฯ 5 21.7 

ซื้อจากรานคา 1 4.3 

รวม 23 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่ 54  ความเพียงพอของปริมาณนํ้าใช  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 20 87.0 

ไมเพียงพอ (น้ําประปา น้ําบาดาล/น้ําบอ/น้ําจากฝาย/อางฯ) 3 13.0 

รวม 23 100.0 
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ตารางที่  55  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 6 19.4 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 4 12.9 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 10 32.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ 4 12.9 

น้ําจากโครงการฯ 7 22.6 

รวม 31 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  56  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเกษตร   

ความเพียงพอน้ําเกษตร จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 15 48.4 

ไมเพียงพอ 16 51.6 

รวม 31 100.0 

ตารางที่  57  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 7.1 

ทราบ 13 92.9 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  58  การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 2 14.3 

ทราบ 12 85.7 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  59  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด  

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  - - 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

12 100.0 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 12 36.4 
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ตารางที่  60  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 11 39.3 

กรมทรัพยากรน้ํา - - 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1 3.6 

กรมพัฒนาที่ดิน 2 7.1 

กรมวิชาการเกษตร 2 7.1 

กรมสงเสรมิการเกษตร - - 

กรมสงเสรมิสหกรณ - - 

กรมการพัฒนาชุมชน - - 

กรมปาไม - - 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช - - 

สํานักงานจังหวัด - - 

องคการบริหารสวนตําบล 5 17.9 

ผูนําชุมชน 5 17.9 

กรมการแพทย - - 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 

สํานักงาน กปร. 2 7.1 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - 

รวม 28 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  61  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 2 14.3 

ไมทราบ 4 28.6 

ทราบ 8 57.1 

รวม 14 100.0 

เพ่ือใหประชาชนไดมีแหลงนํ้าใชเพื่อการเกษตร 7 87.5 

เพ่ือใหประชาชนไดมีความเปนอยูดีขึ้น 1 12.5 

ตารางที่  62  แสดงการใชประโยชนจากแหลงนํ้า   

การใชประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ทําสวน/ไมผล 3.82 มาก 

อุปโภค-บริโภค 3.10 มาก 

รวม 3.46 มาก 
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ตารางที่  63  การเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเปนสมาชกิกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

เปน 14 100.0 

ไมเปน - - 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  64  การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา   

การกอตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2544 1 7.1 

ป 2545 4 28.6 

จําไมได 2 14.3 

ไมระบ ุ 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  65  การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า   

การเริ่มเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ป 2544 1 7.1 

ป 2545 3 21.4 

ป 2558 1 7.1 

จําไมได 3 21.4 

ไมระบ ุ 6 42.9 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  66  คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา   

คาธรรมเนียนการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

คาธรมเนยีมแรกเขา (100 บาท และ 250 บาท) 2 14.3 

คาการใชนํ้า (ปละ 100 บาท) 4 28.6 

คาซอมแซม (ปละ 100-200 บาท) 1 7.1 

ไมมีคาธรรมเนียม 8 57.1 

ตารางที่  67  การทราบกฎระเบยีบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  

การทราบกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 5 35.7 

ทราบ 9 64.3 

รวม 14 100.0 

การใชน้ําเปนเวลา  การใชน้ําอยางประหยัด 8 88.9 

การชวยกันดูแลรักษา     

   ไมระบ ุ 1 11.1 
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ตารางที่  68  การวางแผนการใชน้ําประจําป   

การวางแผนการใชน้ําประจําป จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 9 64.3 

มี 5 35.7 

รวม 14 100.0 

การแบงการใชนํ้า 4 80.0 

ไมระบ ุ 1 20.0 

ตารางที่  69  การประชุมของกลุมผูใชน้ํา   

การประชุมของกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 4 28.6 

มี 10 71.4 

รวม 14 100.0 

3 เดือน/ครั้ง 1 10.0 

ปละ 2 ครั้ง 1 10.0 

ปละ 3 ครั้ง 2 20.0 

8 ครั้ง/ป 1 10.0 

ไมระบ ุ 5 50.0 

ตารางที่  70  รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา   

รางวัลจากการประกวดกลุมผูใชน้ํา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยประกวด 14 100.0 

เคยประกวด - - 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  71  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 2.85 ปานกลาง 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.31 ปานกลาง 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 2.92 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.42 ปานกลาง 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 2.83 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 2.75 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 3.00 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  2.75 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.85 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.50 ปานกลาง 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.70 มาก 
12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซมระบบสงน้ํา 
สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.86 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ของโครงการฯ 

3.86 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนนิงานเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน 

3.71 มาก 

รวม 3.24 ปานกลาง 

ตารางที่  72  การไดรับประโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 3.73 มาก 

2. มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 3.31 ปานกลาง 

3. มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค-บรโิภค 3.14 ปานกลาง 

4. มีการใชน้ําจากโครงการในการผลิตกระแสไฟฟา - - 

5. มีอาหารจากการประมงในการดํารงชีพ 3.33 ปานกลาง 

6. มีน้ําเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว 2.60 ปานกลาง 

7. มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการประมง 2.50 ปานกลาง 

8. มีการใชน้ําจากโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว 3.00 ปานกลาง 

9. ไดรับความรูในการประกอบอาชีพ 3.00 ปานกลาง 

10. มีการรวมกลุมในการใชน้ํา 3.25 ปานกลาง 

11. มีกลุมที่เขมแข็งในการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 3.17 ปานกลาง 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน (ดนิ ปาไม ฯลฯ) 3.82 มาก 

13. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.43 ปานกลาง 

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 3.80 มาก 

15. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.85 มาก 

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.86 มาก 

รวม 3.32 ปานกลาง 
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ตารางที่  73  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ 

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 3.50 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.50 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.43 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 3.58 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.62 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 3.50 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 3.83 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.00 มาก 

รวม 3.62 มาก 

ตารางที่  74  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 4 28.6 

มี 10 71.4 

รวม 14 100.0 

ขาดน้ํา 6 60.0 

น้ําไมสะอาด 2 20.0 

อ่ืน ๆ เชน ระบบทอชํารุด สมาชิกไมรักษากฎระเบียบ 2 20.0 

รวม 10 100.0 

ตารางที่  75  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 5 35.7 

มี 9 64.3 

รวม 14 100.0 

ควรมีน้ําใชตลอดทั้งป 3 33.3 

สมาชิกควรมคีวามเขมแข็ง 2 22.2 

ควรมีการขุดลอก/ดักตะกอน 2 22.2 

อ่ืน ๆ เชน ขยายทอสงนํ้า ปรับปรงุทํานบดิน 2 22.2 

รวม 9 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริ บานปาเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 4 100.0 

อายุเฉลี่ย   48     

ศาสนา     

พุทธ 4 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 4 100.0 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 5.00 มากที่สุด 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.75 มากที่สุด 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.75 มากที่สุด 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 4.50 มากที่สุด 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 5.00 มากที่สุด 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 5.00 มากที่สุด 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 4.50 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3.00 ปานกลาง 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

4.00 มาก 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.25 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 4.50 มากที่สุด 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ   

4.50 มากที่สุด 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ่) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

3.75 มาก 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.00 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 2.67 ปานกลาง 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

3.50 มาก 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.25 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.50 มากที่สุด 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 4.50 มากที่สุด 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 4.75 มากที่สุด 

รวม 4.39 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.00 มาก 

    - กรมสงเสริมการเกษตร 1.00 นอยที่สุด 

    - กรมวิชาการเกษตร 1.00 นอยท่ีสุด 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 3.00 ปานกลาง 

    - กรมปศุสัตว 4.00 นอยท่ีสุด 

    - กรมประมง - - 

    - สํานักงาน กปร. 4.75 มากที่สุด 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 3.25 ปานกลาง 

    - อื่น ๆ  3.50 มาก 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.67 มากที่สุด 

    - ภาคเอกชน 4.50 มากที่สุด 

    - สถาบันการศึกษา 4.00 มาก 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 3.67 มาก 
 

  



293 
 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ่) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.75 มากที่สุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.33 มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 5.00 มากที่สุด 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 5.00 มากที่สุด 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  5.00 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.75 มากที่สุด 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.75 มากที่สุด 

รวม 3.81 มาก 

 
ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   

ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนมีความรูและเขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.50 มากที่สุด 

2. สามารถปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 4.50 มากที่สุด 

3. ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.75 มากที่สุด 

4. สงเสรมิใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.50 มากที่สุด 

5. สรางเครือขายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.25 มาก 

6. ประชาชนมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 4.50 มากที่สุด 

7. ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางเก้ือกลู 4.50 มากที่สุด 

8. ประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 4.00 มาก 

9. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.25 มาก 

10. ที่ดินทํากินมีราคาสูงข้ึน 3.25 ปานกลาง 

11. นายทุนเขามาใชประโยชนในโครงการฯ 2.33 นอย 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 3.00 ปานกลาง 

13. ประชาชนมีความชวยเหลือเกือ้กูลกัน 4.25 มาก 

14. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ดีข้ึน 4.75 มากที่สุด 

15. ประชาชนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.75 มากที่สุด 

16. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.25 มาก 

17. ประชาขนใหการสนับสนุนโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

18. ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 4.25 มาก 

19. ชุมชนมีความเขมแข็ง 4.25 มาก 

20. ครอบครัวมีความอบอุน 4.25 มาก 

รวม 4.18 มาก 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.50 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 4.25 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.25 มาก 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.50 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.75 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.50 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.25 มาก 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.75 มากที่สุด 

รวม 4.47 มาก 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 3 21.4 

หญิง 11 78.6 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

15-24 ป 1 7.1 

25-34 ป 4 28.6 

35-44 ป 2 14.3 

45-54 ป 5 35.7 

65 ปขึ้นไป 2 14.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 8 57.1 

คริสต 5 35.7 

อิสลาม 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 6 42.9 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 4 28.6 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 21.4 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  3 21.4 

คาขาย 3 21.4 

รับจาง 7 50.0 

อ่ืน ๆ 1 7.1 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 1 7.1 

4-6 คน 9 64.3 

7 คนขึ้นไป 4 28.6 

เฉลี่ย 5.4 คน/ครัวเรือน     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 10 71.4 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 4 28.6 

   - ถิ่นฐานเดิม     

     นนทบุรี 1 25.0 

     ราชบุร ี 2 50.0 

     พมา 1 25.0 

   - สาเหตุการยาย     

     อพยพ 1 25.0 

     มีครอบครัว 1 25.0 

     ไมระบ ุ 2 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  8  ระยะเวลาที่อยูอาศัย    

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

20-30 ป 4 40.0 

31-40 ป 2 20.0 

41 ปขึ้นไป 4 40.0 

เฉลี่ย 52.5 ป     

รวม 10 100.0 

ตารางที่  9  สถานะของการอยูอาศัย   

สถานะของการอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

เจาของบาน 7 50.0 

ผูอาศัย  7 50.0 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  10  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  3 21.4 

คาขาย 3 21.4 

รับจาง 7 50.0 

อ่ืน ๆ เชน พนักงานของรัฐ  พนักงานบริษัท 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  11  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหลัก   

ระยะเวลา จํานวนคน รอยละ 

1-10 ป 7 50.0 

11-20 ป 2 14.3 

21 ปขึ้นไป 1 7.1 

ไมระบ ุ 4 28.6 

   เฉลี่ย 9.8 ป     

รวม 14 100.0 

ตารางที่  12  อาชีพเดิม   

อาชีพเดิม จํานวนคน รอยละ 

คาขาย 2 50.0 

ทําเกษตร 1 25.0 

รับจาง 1 25.0 

รวม 4 100.0 

ตารางที่  13  แสดงอาชีพเสริม   

อาชีพเสริม จํานวนคน รอยละ 

รับจาง 2 100.0 

รวม 2 100.0 

ตารางที่  14  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด (แปลง) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 14 100.0 

3-5 แปลง - - 

6 แปลงขึ้นไป - - 

เฉลี่ย (แปลง) 1.07 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 2 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  15  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด (ไร) 

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 14 100.0 

21-40  ไร - - 

41-60  ไร - - 

61 ไรข้ึนไป - - 

เฉลี่ย (ไร) 0.98 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.15 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 5 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย 

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 14 100.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  17  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 4 28.6 

อาศัยโบสถคริสต 3 21.4 

ที่ของราชการจัดสรร (กรมชลประทาน) 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  18  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 11 78.6 

มากกวา 1 ไร 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  19  การไดมาของที่อยูอาศัย   

การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมตอบ 14 100.0 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 2 50.0 

ไมระบ ุ 2 50.0 

รวม 4 100.0 

ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ที่ของตนเอง 1 25.0 

ที่ของพอแม 1 25.0 

ไมระบ ุ 2 50.0 

รวม 4 100.0 

ตารางที่  22  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 2 50.0 

11 ไรข้ึนไป 2 50.0 

รวม 4 100.0 

ตารางที่  23  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

ทําสวน (มะนาว) 1 14.3 

ทําไร (หญารูซี่) 2 28.6 

พืชผสมผสาน (พริก มะนาว กลวย ทุเรียน) 2 28.6 

เลี้ยงสตัว (โคนม/โคเนื้อ) 2 28.6 

รวม 7 100.0 

หมายเหต ุบางครัวเรือนใชประโยชนฺมากกวา 1 อยาง   
ตารางที่  24  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง 

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก - - 14 100.0 14 

ปุยชีวภาพ - - 14 100.0 14 

ปุยคอก 3 21.4 11 78.6 14 

ปุยพืชสด - - 14 100.0 14 

ปุยเคม ี 2 14.3 12 85.7 14 

ยาฆาหญา 3 21.4 11 78.6 14 

ยาฆาแมลง - - 14 100.0 14 
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ตารางที่  25  แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 2 16.7 

10,001-50,000 บาท 2 16.7 

50,001-100,000 บาท 2 16.7 

100,001-200,000 บาท 3 25.0 

200,001 บาทขึ้นไป 3 25.0 

รวม 12 100.0 

ตารางที่  26  แหลงท่ีมาของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 1 8.3 

เฉลี่ย (บาท) 360,000.00 

รายไดจากการรับจาง 5 41.7 

เฉลี่ย (บาท) 61,844.44 

รายไดจากการคาขาย 10 83.3 

เฉลี่ย (บาท) 59,250.00 

รายไดจากการใหกู 1 8.3 

เฉลี่ย (บาท) 78,000.00 

รายไดจากการเลีย้งสัตว 2 16.7 

เฉลี่ย (บาท) 45,000.00 

รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 1 8.3 

เฉลี่ย (บาท) 3,600.00 

รายไดอ่ืน ๆ เชน  รับราชการ ลูกให ทําโฮมเตย อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน  

2 16.7 

เฉลี่ย (บาท) 240,000.00 

รายไดรวม 12 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 150,433.33 

หมายเหต ุมี 2 รายที่ไมตอบเรื่องรายได   

ตารางที่  27   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 1 7.1 

10,001-50,000 บาท 5 35.7 

50,001-100,000 บาท 3 21.4 

100,001-200,000 บาท 5 35.7 

200,001 บาทขึ้นไป - - 

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  28  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 47,168.57 

คาเชาที่ดินทํากิน 1 7.1 

เฉลี่ย (บาท) 60,000.00 

คาเดินทาง 2 14.3 

เฉลี่ย (บาท) 4,678.33 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 4 28.6 

เฉลี่ย (บาท) 31,500.00 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ (อาชีพหลัก) 3 21.4 

เฉลี่ย (บาท) 32,000.00 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 12,960.00 

คาใชจายอื่น ๆ 3 21.4 

เฉลี่ย (บาท) 5,820.00 

คาใชจายรวม 14 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 74,681.43 

ตารางที่  29  ความเพียงพอของรายได   

ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 4 28.6 

พอด ี 6 42.9 

เหลือเก็บ 4 28.6 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  30  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   

การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 8 57.1 
มี 6 42.9 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  31  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 6 100.0 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 6 100.0 
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ตารางที่  32  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา - - 

ไมทํา 14 100.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  33  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 7 50.0 

มี 7 50.0 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  34  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 3 21.4 

50,001-100,000 บาท 2 14.3 

100,001 บาทขึ้นไป - - 

ไมระบ ุ 9 64.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  35  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 1 7.1 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 1 7.1 

กลุมออมทรัพย 2 14.3 

อ่ืน ๆ เชน สหกรณ บริษัท กลุมอาชีพ  1 7.1 

ไมระบ ุ 9 64.3 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  36  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 
ไมม ี 12 85.7 
มี 2 14.3 
ผอนรถเครื่อง 2,070 บาท     
กูเพ่ือนบาน 5,000 บาท     
ไมระบุแหลงเงนิกู     

รวม 14 100.0 
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ตารางที่  37  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 1 7.1 

มัธยมศึกษาตอนตน 4 28.6 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 35.7 

ปริญญาตร ี 2 14.3 

ปริญญาโท 1 7.1 

ไมระบ ุ 1 7.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  38  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา (40 คําตอบ)  

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 5 35.7 

สถานศึกษาในตําบล 3 21.4 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 3 21.4 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 3 21.4 

รวม 14 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  39  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 2 9.1 

ซื้อยา 7 31.8 

หาหมอ 13 59.1 

รวม 22 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  40  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10 35.7 

โรงพยาบาลของรัฐ 12 42.9 

คลินิก 6 21.4 

รวม 28 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  41  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 12 85.7 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 2 14.3 

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากรานคา/ตลาด - - 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  42  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 2 8.3 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 8 33.3 

ซื้อจากรถพอคาเร - - 

ซื้อจากตลาด/รานคา 12 50.0 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 2 8.3 

รวม 24 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  43  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 6 20.7 

แกส 10 34.5 

ไฟฟา 7 24.1 

ถาน 6 20.7 

รวม 29 100.0 

ตารางที่  44  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 11 61.1 

รถยนต 4 22.2 

รถจักรยาน 3 16.7 

อาศัยรถเพ่ือนบาน - - 

อาศัยรถรับจางโดยสาร - - 

รวม 18 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตารางที่  45  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน 

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกลุมใดเลย 6 42.9 

เปนสมาชิกกลุม 8 57.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  46  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ 1 5.9 

กลุมออมทรัพย 8 47.1 

กลุมกองทุนหมูบาน 2 11.8 

กลุมฌาปนกจิ 1 5.9 

กลุมสตร ี - - 

กลุมผูใชน้ํา 1 5.9 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปาไม/ไฟปา 3 17.6 

กลุมอสม. 1 5.9 

รวม 17 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  47  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 5 45.5 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 3 27.3 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 1 9.1 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 2 18.2 

รวม 11 100.0 

 
ตารางที่  48  แหลงน้ํากิน 

  

แหลงน้ํากิน จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 4 19.0 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา 10 47.6 

น้ําบาดาล/น้ําบอ - - 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 7 33.3 

รวม 21 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่ 49  ความเพียงพอของปริมาณนํ้ากิน  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 21 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 21 100.0 

ตารางที่  50  แหลงน้ําใช   

แหลงน้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 1 33.3 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ - - 

น้ําประปา - - 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 1 33.3 

น้ําจากฝาย/อางฯ 1 33.3 

ซื้อจากรานคา - - 

รวม 23 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่ 51  ความเพียงพอของปริมาณนํ้าใช  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 3 100.0 

ไมเพียงพอ - - 

รวม 3 100.0 

ตารางที่  52  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 2 28.6 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองธรรมชาต ิ 1 14.3 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 2 28.6 

น้ําจากฝาย/อางฯ 2 28.6 

รวม 7 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  53  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร   

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 6 85.7 

ไมเพียงพอ 1 14.3 

รวม 31 100.0 
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ตารางที่  54  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 3 21.4 

ทราบ 11 78.6 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  55  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  6 42.9 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

- - 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง - - 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

- - 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

ไมระบ ุ 8 57.1 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  56  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 1 3.6 
กรมทรัพยากรน้ํา - - 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล - - 
กรมพัฒนาที่ดิน - - 
กรมวิชาการเกษตร 1 3.6 
กรมสงเสรมิการเกษตร 1 3.6 
กรมสงเสรมิสหกรณ - - 
กรมการพัฒนาชุมชน - - 
กรมปาไม 4 14.3 
กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 6 21.4 
สํานักงานจังหวัด 2 7.1 
องคการบริหารสวนตําบล 4 14.3 
ผูนําชุมชน 5 17.9 
กรมการแพทย - - 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 
สํานักงาน กปร. 1 3.6 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - 

อ่ืน ๆ กรมประมง มูลนิธสิายใยแผนดิน 3 10.7 

รวม 28 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  57  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 9 64.3 

ทราบ - - 

ไมระบ ุ 5 35.7 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  58  เรื่องที่ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ปลูกพืชอาหารใหชางปา 1 7.1 

ปองกันชางบุกรุกชาวบาน 4 28.6 

ไมระบ ุ 9 64.3 

รวม 14 100.0 

ตารางที่  59  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.10 ปานกลาง 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 4.00 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.22 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.62 มาก 
5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการฯ 

3.57 มาก 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.50 มาก 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 2.67 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  3.00 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 4.31 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  2.00 นอย 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.55 มาก 
12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซม
ระบบสงนํ้า สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

3.25 ปานกลาง 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 

3.67 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน 

4.10 มาก 

รวม 3.40 ปานกลาง 
  



309 
 

ตารางที่  60  การไดรับประโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. มีความเขาใจประโยชนของปาและทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.00 มาก 

2. ปาที่ปลูกมีการเจริญเติบโตของพันธุไม 3.82 มาก 

3. มีการปลูกปาทดแทนเพิ่มขึ้น 3.83 มาก 

4. มีการปลูกพืชเพ่ือปองกันการชะลางปองกันดินถลมในชุมชน (หญาแฝก) 3.43 ปานกลาง 

5. มีความหลากหลายของพันธุไม 3.75 มาก 

6. มีพืชอาหารปา 3.71 มาก 

7. มีพื้นที่ปาเพ่ิมข้ึน 3.67 มาก 

8. มีพืชสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 3.17 ปานกลาง 

9. ความหนาของพันธุพืชไมในปา 3.70 มาก 

10. มีนกและสตัวปาเพ่ิมขึ้น 3.80 มาก 

11. ดินมีสภาพความชุมช้ืน 3.91 มาก 

12. ดินมีความอุดมสมบรูณ 3.82 มาก 

13. มีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึนและคณุภาพดีขึ้น 3.71 มาก 

14. สามารถใชชีวิตรวมกับปาไมไดอยางเก้ือกูล 3.79 มาก 

15. มีการควบคุมปองกันไฟปา 3.67 มาก 

16. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.64 มาก 

รวม 3.71 มาก 

 

ตารางที่  61  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 3.83 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 3.92 มาก 
3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.85 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 3.69 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 3.85 มาก 
6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 3.92 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.25 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.17 มาก 

รวม 3.94 มาก 
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ตารางที่  62  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 11 78.6 

มี 3 21.4 

รวม 14 100.0 

ชางยังเขามาบุกรุก 3 100.0 

รวม 3 100.0 

ตารางที่  63  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 10 71.4 

มี 4 28.6 

รวม 14 100.0 

ขุดคูใหลึก 1 25.0 

ปลูกปาเพ่ิม 1 25.0 

สรางแหลงน้ําเพิ่มขึ้น 1 25.0 

อยากไดพ้ืนที่ทํากิน 1 25.0 

รวม 4 100.0 
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ภาคผนวก 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                   

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

ตารางเจาหนาที่ 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ   

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

ชาย 3 100.0 

อายุเฉลี่ย   46.67     

ศาสนา     

พุทธ 3 100.0 

ระดบัการศึกษา     

จบปริญญาตร ี 1 33.3 

จบปริญญาโท 2 66.7 

ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบถึงแนวพระราชดําริของโครงการฯ 4.67 มากที่สุด 

2. ทานทราบวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.33 มาก 

3. ทานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.33 มาก 

4. ทานมีแผนงานในการปฏิบติังานอยางชัดเจน 4.33 มาก 

5. ทานมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

4.67 มากที่สุด 

6. การปฏิบัติงานของทานมีหนาทีร่บัผิดชอบอยางชัดเจน 4.67 มากที่สุด 

7. ผูบริหารหนวยงานทานใหความสําคญัในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 4.33 มาก 

8. หนวยงานของทานมีการกํากับการปฏิบัติงานจากผูบังคับบญัชาอยางชัดเจน 4.33 มาก 

9. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 5.00 มากที่สุด 

10. หนวยงานของทานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 5.00 มากที่สุด 

11. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

12. หนวยงานของทานมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามภาระหนาที่ความรับผดิชอบที่กําหนดไว 

4.33 มากที่สุด 

13. หนวยงานของทานมีการพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบติังานโครงการฯ 4.00 มาก 

14. หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 3.67 มาก 

15. หนวยงานของทานมีระบบการเงิน/การบัญชีท่ีดีในการบริหารงบประมาณของ
โครงการฯ 

4.00 มาก 
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ตารางที่  2  แสดงการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 

การดําเนินงานโครงการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

16. หนวยงานของทานมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบ 

4.33 มาก 

17. หนวยงานของทานมีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนนิงาน
โครงการฯ 

4.00 มาก 

18. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 4.33 มาก 

19. หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 3.67 มาก 

20. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที ่

3.33 ปานกลาง 

21. หนวยงานของทานมีระบบรายงานผลและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

4.00 มาก 

22. หนวยงานของทานมีการกําหนดระบบกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานอยาชัดเจน 

4.33 มาก 

23. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน
โครงการฯ 

4.33 มาก 

24. หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการอยางตอเน่ือง 4.67 มากที่สุด 

25. หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.29 มาก 

ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ   

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานใดบาง     

    - กรมพัฒนาที่ดิน 4.67 มากที่สุด 

อายุเฉลี่ย   50.5 4.00 มาก 

    - กรมวิชาการเกษตร 4.00 มาก 

    - กรมการพัฒนาชุมชน 4.00 มาก 

    - กรมปศุสัตว 4.33 มาก 

    - กรมประมง 4.33 มาก 

    - สํานักงาน กปร. 4.67 มากที่สุด 

    - องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต.) 4.00 มาก 

    - อื่น ๆ  4.50 มากที่สุด 

2. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

กับหนวยงานใดบาง     

    - ประชาชน 4.67 มากที่สุด 

    - ภาคเอกชน 4.33 มาก 

    - สถาบันการศึกษา 4.33 มาก 
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ตารางที่  3  แสดงการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    - สํานักงานจังหวัด/อําเภอ 4.67 มากที่สุด 

    - ผูนําชุมชนในหมูบาน 4.67 มากที่สุด 

    - ผูนําทองถ่ิน/อบต./อบจ. 4.67 มากที่สุด 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการของบประมาณ 4.33 มาก 

5. ทานมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ  4.67 มากที่สุด 

6. ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานกับโครงการฯ  4.67 มากที่สุด 

7. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับสํานักงาน กปร. 4.67 มากที่สุด 

8. ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.42 มาก 

ตารางที่  4  แสดงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการ   
ผลสัมฤทธิ ์ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประชาชนนําความรูไปประยุกตใชกับพื้นที่อยางเหมาะสม 4.67 มากที่สุด 

2. ประชาชนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 4.67 มากที่สุด 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีข้ึน (รายไดเพ่ิมขึ้น) 4.33 มาก 

4. ประชาชนมีความรูดานการเกษตร 3.00 ปานกลาง 

5. แหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 4.00 มาก 

6. ประชาชนมีแหลงนํ้าเพียงพอในการเกษตร 4.00 มาก 

7. ประชาชนมีแหลงนํ้าเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค 4.00 มาก 

8. ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ 4.33 มาก 

9. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 4.33 มาก 

10. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 4.33 มาก 

11. ประชาชนมีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถนน ไฟฟา ประปา) 3.00 ปานกลาง 

12. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากที่ทํากินไดมากขึ้น 4.33 มาก 

13. ประชาชนมีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกัน 4.33 มาก 

14. ประชาชนไดประโยชนจากโครงการฯ 4.33 มาก 

15. ประชาชนพ่ึงตนเองได 4.33 มาก 

16.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 4.67 มากที่สุด 

17. ครอบครัวมีความอบอุน/มั่นคง  4.00 มาก 

18. มีแหลงทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 4.33 มาก 

19. การจัดทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสม 4.00 มาก 

รวม 4.16 มาก 
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ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอโครงการฯ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การดําเนนิงานของโครงการฯ 4.67 มากที่สุด 

2. การไดรับการจดัสรรงบประมาณ 3.67 มาก 

3. การไดรับการสนับสนุน/รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 4.67 มากที่สุด 

4. การไดรับความรวมมือจากประชาชน 4.67 มากที่สุด 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประโยชนกับประชาชน 4.67 มากที่สุด 

6. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบติังาน 4.67 มากที่สุด 

7. การเปนท่ียอมรับของประชาชน 4.33 มาก 

8. การไดรับความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.50 มากที่สุด 
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ตารางประชาชน 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 48 60.0 

หญิง 32 40.0 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  2  อายุ   

อายุ จํานวนคน รอยละ 

25-34 ป 9 11.3 

35-44 ป 12 15.0 

45-54 ป 27 33.8 

55-64 ป 28 35.0 

65 ปขึ้นไป 4 5.0 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  3  ศาสนา   

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 

พุทธ 77 96.3 

คริสต 3 3.8 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษา   

ระดบัการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ไมเคยเรยีนหนังสือ 9 11.3 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 46 57.5 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 18 22.5 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 6.3 

จบปริญญาตร ี 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  5  อาชีพหลัก   

อาชีพหลัก จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกร  33 91.7 

คาขาย 1 2.8 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2 5.6 

รวม 36 100.0 
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ตารางที่  6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

1-3 คน 56 70.0 

4-6 คน 23 28.8 

7 คนขึ้นไป 1 1.3 

เฉลี่ย 2.55 คน/ครัวเรือน     

รวม 80 100.0 

ตารางที่  7  การยายถ่ินฐาน   

การยายถิ่นฐาน จํานวนคน รอยละ 

อยูดั้งเดิม 68 85.0 

ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน 12 15.0 

   - ถิ่นฐานเดิม     

     หมูบานอื่น เชน บานแมขะจาน บานแมโก บานสันมะนะ 9 75.0 

     อําเภอแมสรวย 2 16.7 

     จังหวัดสําปาง 1 8.3 

   - สาเหตุการยาย     

     คืนพ้ืนที่ใหราชการ 6 50.0 

     มีครอบครัว 4 33.3 

     หาที่ทํากิน 2 16.7 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  14  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด    

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

1-2 แปลง 38 47.5 

3-5 แปลง 39 48.8 

6 แปลงขึ้นไป 3 3.8 

เฉลี่ย (แปลง) 2.65 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (แปลง) 1 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (แปลง) 8 

รวม 80 100.0 
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ตารางที่  15  แสดงจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด  

พื้นที่ถือครองทั้งหมด จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 20 ไร 37 46.3 

21-40  ไร 29 36.3 

41-60  ไร 13 16.3 

61  ไรขึ้นไป 1 1.3 

เฉลี่ย (ไร) 28.93 

พื้นที่ถือครองต่ําสุด (ไร) 0.25 

พื้นที่ถือครองสูงสุด (ไร) 100 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  16  ประเภทเอกสารสทิธิของที่อยูอาศัย   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

ไมมเีอกสารสิทธ ิ 80 100.0 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  17  ประเภทของท่ีอยูอาศัย   

ประเภทของที่อยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ของตัวเอง 63 78.8 

ที่ของพอแม/ของสามีหรือภรรยา 17 21.3 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  18  ขนาดที่อยูอาศัย    

ขนาดท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 1  ไร 55 68.8 

มากกวา 1 ไร 20 25.0 

ไมระบ ุ 5 6.3 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  19  การไดมาของที่อยูอาศัย   
การไดมาของท่ีอยูอาศัย จํานวนคน รอยละ 

มรดก 56 70.0 
ซิ้อ 7 8.8 
ราชการจัดสรรให 1 1.3 
ไมระบ ุ 16 20.0 

รวม 80 100.0 
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ตารางที่  20  ประเภทเอกสารสทิธิของที่ทํากิน   

เอกสารสิทธ ิ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 60 87.0 

ภบท. 5 2 2.9 

ไมระบ ุ 7 10.1 

รวม 69 100.0 

ตารางที่  21  ประเภทของท่ีทํากิน   

ประเภทของที่ทํากิน จํานวนแปลง รอยละ 

ของตัวเอง 56 81.2 

ที่ของพอแม 12 17.4 

ที่เชา 1 1.4 

รวม 69 18.8 

ตารางที่  22  ขนาดที่ทํากิน    

ขนาดท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 17 24.6 

11-20 ไร 15 21.7 

21 ไรข้ึนไป 37 53.6 

รวม 69 100.0 

ตารางที่  23  การไดมาของที่ทํากิน    

การไดมาของท่ีทํากิน จํานวนคน รอยละ 

มรดก 38 55.1 

ซื้อ 3 4.3 

ราชการจัดสรรให 1 1.4 

ไมระบ ุ 27 39.1 

รวม 69 100.0 

หมายเหต ุผูตอบบางคนมีท่ีทํากินมากกวา 1 แปลง 

ตารางที่  24  การใชประโยชนที่ทําการเกษตร   

การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน รอยละ 

เกษตรผสมผสาน เชน ชา เมี่ยง กาแฟ ลําไย 76 89.4 

โกโก อโวคาโด พลับ กลวย มะขามปอม ไมดอก     

ปลูกผักสวนครัว 9 10.6 

รวม 85 100.0 
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ตารางที่  25  การใชประโยชนที่ดินทําเกษตรผสมผสาน  

เกษตรผสมผสาน จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 4 5.0 

ทํา 76 95.0 

    ชนิดพืชเกษตรผสมผสาน เชน ชา เมี่ยง      

กาแฟ ลําไย โกโก อโวคาโด พลับ กลวย      

มะขามปอม ไมดอก เปนตน     

จํานวนแปลงเกษตรผสมผสาน     

  1 แปลง 26 34.2 

  2-3  แปลง 41 53.9 

  4-5 แปลง 8 10.5 

  6 แปลงข้ึนไป 1 1.3 

ขนาดพ้ืนที ่     

  1-5 ไร 10 13.2 

  6-10 ไร 8 10.5 

  11-20 ไร 16 21.1 

  21 ไรขึ้นไป 34 44.7 

  ไมระบ ุ 8 10.5 

ตารางที่  26 การใชประโยชนที่ดนิทําผักสวนครัว  

ผักสวนครัว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 71 88.8 

ทํา 9 11.3 

   ชนิดผักสวนครัว เชน ผักกาด ถัว่ฝกยาว     

ผักชี หอม ฟกทอง เปนตน     

จํานวนแปลงผักสวนครัว     

  1 แปลง 9 100.0 

ขนาดพ้ืนที ่     

  ต่ํากวา 1  ไร 7 77.8 

  1-5 ไร 1 11.1 

  ไมระบ ุ 1 11.1 

ตารางที่  27  การใชประโยชนที่ดินเลี้ยงสัตว   

เลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 

ไมทํา 73 91.3 

ทํา 7 8.8 

ชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง     

   - วัว  1 14.3 

   - ปลา/กบ  2 28.6 

   - ไก  5 71.4 
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ตารางที่  28  การใชปุย และยาฆาหญา/ฆาแมลง 

ชนิด 
ใช ไมใช 

รวม 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปุยหมัก 34 42.5 46 57.5 80 

ปุยชีวภาพ 24 30.0 56 70.0 80 

ปุยคอก 32 40.0 48 60.0 80 

ปุยพืชสด 5 6.3 75 93.8 80 

ปุยเคม ี 13 16.3 67 83.8 80 

ยาฆาหญา - - 80 100.0 80 

ยาฆาแมลง - - 80 100.0 80 

ตารางที่  29   แสดงรายไดปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม (เฉลี่ยบาท/ป)  

รายได จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 17 21.3 

10,001-50,000 บาท 23 28.8 

50,001-100,000 บาท 18 22.5 

100,001-200,000 บาท 16 20.0 

200,001 บาทขึ้นไป 4 5.0 

ไมระบ ุ 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  30   แหลงท่ีมาของครัวเรือน   

แหลงที่มา จํานวนคน รอยละ 

รายไดจากการเกษตร 70 89.7 
เฉลี่ย (บาท) 72,045.07 
รายไดจากการรับจาง 24 30.8 
เฉลี่ย (บาท) 34,743.75 
รายไดจากการคาขาย 2 2.6 
เฉลี่ย (บาท) 3,500.00 
รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว 3 3.8 
เฉลี่ย (บาท) 10,666.67 
รายไดจากการเลีย้งสัตว 3 3.8 
เฉลี่ย (บาท) 6,166.67 
รายไดจากเลี้ยงสงเคราะห (บัตรคนจน บัตรผูสูงอายุ) 4 5.1 
เฉลี่ย (บาท) 6,300.00 
รายไดอ่ืน ๆ เชน  รับราชการ ลูกให ทําโฮมเตย 

11 14.1 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท) 44,836.36 
รายไดรวม 78 100.0 
เฉลี่ย (บาท) 84,549.36 
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ตารางที่  31   รายจายของครอบครัว (เฉลี่ยตอป)   

รายจาย จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 28 35.0 

10,001-50,000 บาท 28 35.0 

50,001-100,000 บาท 9 11.3 

100,001 บาทขึ้นไป 13 16.3 

ไมระบ ุ 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  32  คาใชจายสวนใหญในครัวเรือน (บาท/ป)   

คาใชจาย จํานวนคน รอยละ 

คาอาหาร 75 96.2 

เฉลี่ย (บาท) 24,280.67 

คาเชาที่ดินทํากิน 1 1.3 

เฉลี่ย (บาท) 20,000.00 

คาเดินทาง 61 78.2 

เฉลี่ย (บาท) 7,645.90 

คาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพ 51 65.4 

เฉลี่ย (บาท) 14,887.25 

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศพัท) 74 154.2 

เฉลี่ย (บาท) 5,149.27 

คาใชจายอื่น ๆ 22 28.2 

เฉลี่ย (บาท) 37,551.00 

คาใชจายรวม 78 100.0 

เฉลี่ย (บาท) 119,200.00 

ตารางที่  33  ความเพียงพอของรายได   
ความเพียงพอของรายได จํานวนคน รอยละ 

ไมเพียงพอ 23 28.8 
พอด ี 41 51.3 
เหลือเก็บ 14 17.5 
ไมระบ ุ 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  34  การสะสมเงนิออมของครอบครัว   
การสะสมเงินออม จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 15 18.8 

มี 63 78.8 

ไมระบ ุ 2 2.5 

รวม 80 100.0 
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ตารางที่  35  การสะสมเงนิออมของครอบครัว (ตอป)   

จํานวนเงินออม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20,000 บาท 60 95.2 

20,001-40,000 บาท - - 

40,001-60,000 บาท - - 

60,001 บาทข้ึนไป - - 

ไมระบ ุ 3 4.8 

รวม 63 100.0 

ตารางที่  36  การทําบัญชีครัวเรอืน   

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน รอยละ 

ทํา 16 20.0 

ไมทํา 60 75.0 

ไมระบ ุ 4 5.0 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  37  การมีหนี้สิน (หนี้ในระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 21 26.3 

มี 59 73.8 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  38  จํานวนเงินกูหนี้สินในระบบ    

จํานวนเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 50,000 บาท 28 47.5 

50,001-100,000 บาท 14 23.7 

100,001-200,000 บาท 11 18.6 

200,001 บาทขึ้นไป 6 10.2 

รวม 59 100.0 

ตารางที่  39  แหลงเงินกูหนี้สินในระบบ    

แหลงเงินกูหนี้สนิในระบบ จํานวนคน รอยละ 

กองทุนหมูบาน 9 15.3 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 9 15.3 

สหกรณการเกษตรพิมาย 9 15.3 

ธนาคาพาณิชย 5 8.5 

อ่ืน ๆ เชน สหกรณ บริษัท กลุมอาชีพ  3 5.1 

ไมระบ ุ 24 40.7 

รวม 59 100.0 

หมายเหต ุตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  40  การมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ)   

การมีหนี้สิน จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 79 98.8 

มี 1 1.3 

จํานวนเงิน 200,000 บาท     

ไมระบุแหลงเงนิกู     

รวม 80 100.0 

ตารางที่  41  การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน   

การศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 

ประถมศึกษา 17 21.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 9 11.3 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 27.5 

ปวส./อนุปรญิญา 3 3.8 

ปริญญาตร ี 25 31.3 

ไมระบ ุ 4 5.0 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  42  สถานศึกษาที่สมาชิกในครัวเรือนเขารับการศึกษา (40 คําตอบ)  

สถานศกึษา จํานวนคน รอยละ 

สถานศึกษาในหมูบาน 21 26.3 

สถานศึกษาในตําบล 7 8.8 

สถานศึกษาในอําเภอ 8 10.0 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 13 16.3 

สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน 21 26.3 

สถานศึกษาในกรุงเทพฯ 1 1.3 

ไมระบ ุ 9 11.3 

รวม 80 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  43  การรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจบ็ปวย   

การรักษาพยาบาล จํานวนคน รอยละ 

ใชสมุนไพร 21 16.8 

ซื้อยา 26 20.8 

หาหมอ 78 62.4 

รวม 125 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  44  สถานบริการท่ีสมาชิกในครอบครัวนิยมไปใชบริการ เมื่อเจ็บปวย 

สถานบริการเขารับการรักษา จํานวนคน รอยละ 

สถานอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 75 43.1 

โรงพยาบาลของรัฐ 69 39.7 

โรงพยาบาลเอกชน 4 2.3 

คลินิก 26 14.9 

บานหมอพ้ืนบาน - - 

รวม 174 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  45  การรับประทานอาหารในแตละมื้อสวนใหญ   

การรับประทานอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ทํารับประทานเองกันในครัวเรือน 75 93.8 

ทําเองสวนหนึ่งและซื้ออาหารสาํเร็จดวย 5 6.3 

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากรานคา/ตลาด - - 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  46  แหลงวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ   

แหลงวัตถุดบิในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

เก็บหาของปา/ลาสัตว 20 10.1 

ปลูกเอง/เลี้ยงเอง 70 35.2 

ซื้อจากรถพอคาเร 44 22.1 

ซื้อจากตลาด/รานคา 50 25.1 

ซื้อมาจากเพื่อนบาน 15 7.5 

รวม 199 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  47  เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร   

เชื้อเพลิงท่ีใชในการประกอบอาหาร จํานวนคน รอยละ 

ฟน 59 29.8 

แกส 68 34.3 

ไฟฟา 21 10.6 

ถาน 50 25.3 

รวม 198 100.0 
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ตารางที่  48  พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง    

พาหนะที่ครอบครัวใชในการเดินทาง จํานวนคน รอยละ 

รถจักรยานยนต 67 43.5 

รถยนต 42 27.3 

รถจักรยาน 11 7.1 

อาศัยรถเพ่ือนบาน 25 16.2 

อาศัยรถรับจางโดยสาร 9 5.8 

รวม 154 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  49  การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน   

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมเปนสมาชิกกลุมใดเลย 6 7.5 

เปนสมาชิกกลุม 74 92.5 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  50  ประเภทสมาชิกกลุม   

ประเภทสมาชกิกลุม จํานวนคน รอยละ 

กลุมอาชีพ 17 6.1 

กลุมออมทรัพย 58 20.7 

กลุมกองทุนหมูบาน 62 22.1 

กลุมฌาปนกจิ 57 20.4 

กลุมสตร ี 29 10.4 

กลุมผูใชน้ํา 27 9.6 

กลุมจัดการปาไม/อนรุกัษปาไม/ไฟปา 26 9.3 

กลุมอสม. 4 1.4 

รวม 280 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่  51  การรวมกลุมตาง ๆ ดวยวิธใีด   

การรวมกลุม จํานวนคน รอยละ 

ชาวบานรวมตัวกันเอง 39 31.2 

ผูนําทองถ่ินเปนผูกอตั้ง 24 19.2 

หนวยงานภายนอกเชามาจัดตั้ง 19 15.2 

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับชุมชน 43 34.4 

รวม 125 100.0 
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ตารางที่  52  แหลงน้ํากิน/นํ้าใช 

แหลงน้ํากิน/น้ําใช จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 12 8.4 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 3 2.1 

น้ําประปา 61 42.7 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 28 19.6 

น้ําจากฝาย/อางฯ - - 

ซื้อจากรานคา 39 27.3 

รวม 143 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
ตารางที่ 53  ความเพียงพอของปริมาณนํ้ากิน/นํ้าใช  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 101 70.6 

ไมเพียงพอ 42 29.4 

รวม 143 100.0 

ตารางที่  54  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

แหลงน้ําเพื่อเกษตร จํานวนคน รอยละ 

น้ําฝน 45 43.7 

น้ําจากแมนํ้า/ลําคลองตามธรรมชาต ิ 17 16.5 

น้ําประปา 24 23.3 

น้ําบาดาล/น้ําบอ 16 15.5 

น้ําจากฝาย/อางฯ 1 1.0 

น้ําจากโครงการฯ - - 

รวม 103 100 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

ตารางที่  55  ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตร  

ความเพียงพอ จํานวนคน รอยละ 

เพียงพอ 55 53.4 
ไมเพียงพอ 48 46.6 

รวม 103 100.0 

ตารางที่  56  การทราบวาพื้นที่ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมาชกิกลุมในชมุชน จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 1.3 

ทราบ 79 98.8 

รวม 80 100.0 
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ตารางที่  57  การทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 1 1.3 

ทราบ 79 98.8 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  58  การทราบถึงโครงการอันเนื่องฯ มาจากพระราชดาํริของพระองคใด 

พระราชดําริของพระองค จํานวนคน รอยละ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  4 5.1 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

40 50.6 

สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง 

33 41.8 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

2 2.5 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนาร ี

- - 

รวม 79 239.4 

ตารางที่  59  การทราบถึงหนวยงานที่ใหการสนับสนุน   

หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ จํานวนคน รอยละ 

กรมชลประทาน 52 10.6 

กรมทรัพยากรน้ํา 23 4.7 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 11 2.2 

กรมพัฒนาที่ดิน 15 3.0 

กรมวิชาการเกษตร 18 3.7 

กรมสงเสรมิการเกษตร 46 9.3 

กรมสงเสรมิสหกรณ 29 5.9 

กรมการพัฒนาชุมชน 35 7.1 

กรมปาไม 29 5.9 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 63 12.8 

สํานักงานจังหวัด 12 2.4 

องคการบริหารสวนตําบล 36 7.3 

ผูนําชุมชน 35 7.1 

กรมการแพทย 7 1.4 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 15 3.0 

สํานักงาน กปร. 25 5.1 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 39 7.9 

อ่ืน ๆ กรมประมง มูลนิธสิายใยแผนดิน 2 0.4 

รวม 492 100.0 

หมายเหต ุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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ตารางที่  60  การทราบถึงวตัถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบถึงวัตถุประสงค จํานวนคน รอยละ 

ไมทราบ 23 28.8 

ทราบ 57 71.3 

รวม 80 100.0 

ตารางที่  61  เรื่องที่ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ   

การทราบ จํานวนคน รอยละ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ 29 50.9 

ชวยเรื่องรายได 18 31.6 

อนุรักษปาไมใหชาวบานบุกรุกปา 4 7.0 

สงเสริมการประกอบอาชีพ (กาแฟ ชา) 6 10.5 

รวม 57 100.0 

ตารางที่  62  การมีสวนรวมกับโครงการ   
การมีสวนรวม คาเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 3.67 มาก 

2. สนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ 3.85 มาก 

3. รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 3.46 ปานกลาง 

4. รวมประชุมกับสวนราชการ 3.45 ปานกลาง 

5. รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการฯ 

3.47 ปานกลาง 

6. รวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการฯ 3.47 ปานกลาง 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยสิน/ท่ีดิน 3.03 ปานกลาง 

8. รวมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ  3.15 ปานกลาง 

9. รวมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน วันสําคัญตาง ๆ 3.86 มาก 

10. รวมในการแนะนําและเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับโครงการฯ  3.00 ปานกลาง 

11. รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการใหดีข้ึน 3.65 มาก 

12. รวมดูแลรักษาผลประโยชนตาง ๆ ในโครงการฯ เชน ซอมแซม
ระบบสงนํ้า สิ่งกอสรางในโครงการฯ ดูแลปา เปนตน 

4.08 มาก 

13. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจูงใจใหทานมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 

3.96 มาก 

14. โครงการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชน 

4.01 มาก 

รวม 3.58 มาก 
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ตารางที่  63  การไดรับประโยชนจากโครงการ   
การไดรับประโยชน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ไดรับความรูเกีย่วกับแนวพระราชดําร ิ 4.10 มาก 

2. ไดนรับการอบรมดานการประกอบอาชีพ 4.04 มาก 

3. ไดรับการอบรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.16 มาก 

4. มีปริมาณน้ํา/แหลงนํ้าเพ่ิมขั้น 3.96 นอย 

5. มีปาเพ่ิมขึ้นและสมบรูณขึ้น 4.28 มาก 

6. ไดรับความรูและคําแนะนําในการปรับปรุงดิน 3.30 ปานกลาง 

7. มีการใชปนระโยชนจากทีดิ่นทํากินใหเกิดประโยชนดีข้ึน 3.96 มาก 

8. ไดรับปจจัยการผลติจากโครงการฯ เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปลา และอื่น ๆ 3.68 มาก 

9. ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต 3.50 มาก 

10. สามารถใชประโยชนจากดิน น้ํา ปาไม 4.19 มาก 

11. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.24 มาก 

12. มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึน้ (ถนน ไฟฟา ประปา) 3.94 มาก 

13. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน (นอกจากอาชีพหลัก) 3.71 มาก 

14. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.83 มาก 

15. มีอาชีพมั่นคง 4.00 มาก 

16. ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ 3.94 มาก 

17. ครอบครัวอบอุน 4.41 มาก 

รวม 3.96 มาก 

ตารางที่  64  แสดงความพึงพอใจตอโครงการ   

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 4.06 มาก 

2. หนวยราชการและเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานในโครงการฯ 4.10 มาก 

3. การประสานงานและใหคาํแนะนําของเจาหนาที่ 3.98 มาก 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฯ 4.13 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ 4.14 มาก 

6. โครงการฯ ทําใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 4.13 มาก 

7. การเปนสวนหนึ่งของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 4.25 มาก 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข 4.36 มาก 

รวม 4.14 มาก 
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ตารางที่  65  แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานคุณภาพชีวิต   
ดานคณุภาพชีวิต จํานวนคน รอยละ 

ครอบครัวมีความสุข 7 13.0 

ความเปนอยูดีขึ้น 37 68.5 

รายไดเพ่ิมขึ้น 8 14.8 

สิ่งแวดลอมดีข้ึน 2 3.7 

รวม 54 100.0 

ตารางที่  66  แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานการประกอบอาชีพ   
ดานการประกอบอาชีพ จํานวนคน รอยละ 

เกษตรกรมีอาชีพเสริม 23 42.6 

รายไดเพ่ิมขึ้น 9 16.7 

มีความมั่นคงทางอาชีพ 22 40.7 

รวม 54 100.0 

ตารางที่  67  แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานทรัพยากรธรรมชาต ิ   
ดานทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนคน รอยละ 

ไดใชประโยชนจากปาไม 3 6.1 

ปาไมมคีวามอุดมสมบูรณมากขึ้น 36 73.5 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ําสมบรูณขึ้น) 10 20.4 

รวม 49 100.0 

ตารางที่  68  แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานการทองเที่ยว   
ดานการทองเที่ยว จํานวนคน รอยละ 

มีนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 11 61.1 

มีรายไดจากการทองเที่ยว 7 38.9 

รวม 18 100.0 

   
ตารางที่  69  แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานอ่ืน ๆ   

ดานอื่น ๆ จํานวนคน รอยละ 

การคมนาคมสะดวกขึ้น 2 50.0 

สาธารณูปโภคดีขึ้น (ไฟฟา ประปา) 2 50.0 

รวม 4 100.0 
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ตารางที่  70  ปญหา/อุปสรรคของโครงการที่มีผลตอทานและชุมชน  

ปญหา/อุปสรรค จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 29 36.3 

มี 51 63.8 

รวม 80 100.0 

การเดินทางไมสะดวก 32 62.7 

การติดตอสื่อสารไมสะดวก 5 9.8 

ไมมไีฟฟา 6 11.8 

อ่ืน ๆ เชน ไมมีเอกสารสิทธ ิการปลูกกาแฟ 8 15.7 

รวม 51 100.0 

   

ตารางที่  71  ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะ จํานวนคน รอยละ 

ไมม ี 38 47.5 

มี 42 52.5 

รวม 80 100.0 

การสรางถนน 18 42.9 

การสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง 9 21.4 

แหลงน้ํา 4 9.5 

ไฟฟา 3 7.1 

การใหคําแนะนําจากทางราชการ 5 11.9 

อ่ืน ๆ เชน อบรมเพิ่มเติม (การทองเที่ยว การปลูกกาแฟ) 3 7.1 

รวม 42 100.0 
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แบบสอบถาม : การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
โดย 

กองติดตามประเมินผล 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลลัพธ์การ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านการพัฒนา จ านวน 8 ประเภท ได้แก่ ด้านแหล่งน  า 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการ
สังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

2. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  

3. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 7 ข้อ  

ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 25 ข้อย่อย  

ตอนที ่3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  

ตอนที ่4  การบริหารจัดการน้ า จ านวน 3 ข้อ 

ตอนที่ 5  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 20 ข้อย่อย 

ตอนที่ 6  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  

ตอนที่ 7  ประโยชน์ของโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 8 ข้อ 
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แบบสอบถามการติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 (ด้านแหล่งน  า) 
***************************** 

 

ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................... อายุราชการ...........................ปี 

ต าแหน่ง ......................................................................... สงักัดหน่วยงาน ................................................................ 

หน่วยงาน (กรม/กระทรวง).………………………….……................................................…………...................……..………... 

โทรศัพท์ ...................................................................... วันที่ตอบแบบสอบถาม ........................................................ 

ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดเห็นของท่านและเติมค าใน
ช่องว่าง โดยระบุตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. เพศ           1. หญิง    2. ชาย 

 2. อายุ     ............................ปี   

      3. ศาสนา        พุทธ     คริสต์  

  อิสลาม     อ่ืน ๆ ......................... 

      4. ระดับการศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง   

  ปริญญาตรี          ปริญญาโท         ปริญญาเอก 

 5. ต าแหน่ง ปัจจุบัน 
       ระดับนโยบาย    ระดับปฏิบัติการ 

          1. ข้าราชการ   2. ลูกจ้างประจ า 
          3. พนักงานราชการ   4. ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 6. ท่านเคยปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

         1. เคย  จ านวน ..................ปี  ................. เดือน 

         2. ไม่เคย   

      7. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในปัจจุบัน เป็นเวลา .........ปี ......... เดือน 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ 
ประเด็นการด าเนินงาน 

ด้านแหล่งน  า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ท่านทราบถึงแนวพระราชด าริของโครงการฯ      

2. ท่านทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

3. ท่านปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

4. ท่านมีแผนงานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      

5. ท่านมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานโครงการฯ 
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

     

6. การปฏิบัติงานของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

     

7. ผู้บริหารหน่วยงานท่านให้ความส าคัญในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     

8. หน่วยงานของท่านมีการก ากับการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

     

9. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

     

10. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

     

11. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

12. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

     

13. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการฯ 

     

14. หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

     

15. หน่วยงานของท่านมีระบบการเงิน/การบัญชีที่ดี
ในการบริหารงบประมาณของโครงการฯ 

     

16. หน่วยงานของท่านมีการควบคุมตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นการด าเนินงาน 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

17. หน่วยงานของท่านมีแหล่งงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ 

     

18. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงาน กปร. 

     

19. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

     

20. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 

     

21. หน่วยงานของท่านมีระบบรายงานผลและการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 

     

22. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดระบบก ากับ 
ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 

     

23. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานโครงการฯ 

     

24. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

25. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 

     

 

ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง 

     

    - กรมพัฒนาที่ดิน      

    - กรมส่งเสริมการเกษตร      

    - กรมวิชาการเกษตร      

    - กรมการพัฒนาชุมชน      

   - กรมปศุสัตว์      
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

   - กรมประมง      

   - ส านักงาน กปร.      

   - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต.)      

   - อ่ืน ๆ       

2. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
กับหน่วยงานใดบ้าง 

     

   - ประชาชน      

   - ภาคเอกชน      

   - สถาบันการศึกษา      

   - ส านักงานจังหวัด/อ าเภอ      

   - ผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน      

   - ผู้น าท้องถิ่น/อบต./อบจ.      

3. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน      

4. ท่านมีส่วนร่วมในการของบประมาณ      

5. ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ       

6. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับโครงการฯ       

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับส านักงาน กปร.      

8. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ       
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ตอนที่ 4  การบริหารจัดการน  า (หลังมีโครงการฯ) 

 1. องค์กรผู้ใช้น้ า (กลุ่มผู้ใช้น้ า)      
    ไม่มี   
    มี ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ า 
    กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) [WUG]   จ านวน .................... กลุ่ม 
    กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน [IWUG]  จ านวน .................... กลุ่ม 

  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน [FG]   จ านวน .................... กลุ่ม 
  สมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน [WUA]   จ านวน .................... กลุ่ม 
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน [WUC]   จ านวน .................... กลุ่ม   

 2. องค์ประกอบขององค์กร 
   จ านวนองค์กรที่มีการจัดตั้ง    ......................... กลุ่ม/สมาคม 
   จ านวนสมาชิก     ......................... คน 
   พ้ืนที่ส่งน้ ารวม     ......................... ไร่   
   องค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีทะเบียน  ......................... กลุ่ม 
   องค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีข้อตกลง  ......................... กลุ่ม 
   มีกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) เป็นสมาชิก ......................... กลุ่ม 
 3. ค่าธรรมเนียม 
   กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) [WUG]  
    - ค่าสมัครสมาชิก    ......................... บาท 
    - ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า    ......................... บาท 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ......................... บาท 
   กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน [IWUG]  
    - ค่าสมัครสมาชิก    ......................... บาท 
    - ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า    ......................... บาท 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ......................... บาท 

 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน [FG]  
    - ค่าสมัครสมาชิก    ......................... บาท 
    - ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า    ......................... บาท 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ......................... บาท 

 สมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน [WUA]  
    - ค่าสมัครสมาชิก    ......................... บาท 
    - ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า    ......................... บาท 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ......................... บาท 

 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน [WUC]  
    - ค่าสมัครสมาชิก    ......................... บาท 
    - ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า    ......................... บาท 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ......................... บาท 
 



 
 

339 
 

ตอนที่ 5  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ 
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ 

ด้านแหล่งน  า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในการท า
การเกษตร 

     

2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค 

     

3. การใช้แหล่งน้ าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

4. การใช้แหล่งน้ าเพ่ือการประมง      

5. การใช้แหล่งน้ าเพ่ือการปศุสัตว์      

6. ประชาชนมีการท าการเกษตรเพิ่มขึ้น      

7. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น      

8. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น      

9. ที่ดินท ากินมีราคาสูงขึ้น      

10. นายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการฯ      

11. ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น      

12. มีสิ่งอ านวยความสะดวก (ถนน ไฟฟ้า ประปา)      

13. การเข้าถึงด้านสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล)      

14. ประชาชนมีการรวมกลุ่ม      

15. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ท ากินได้มากขึ้น      

16. ประชาชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน/สามัคคี      

17. ประชาขนได้ประโยชน์จากโครงการฯ      

18. ประชาชนพึ่งตนเองได้      

19. ประชาชนมีรายได้มากข้ึน      

20. ประชาชนมีความเข้มแข็ง      
 
ตอนที่ 6  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. การด าเนินงานของโครงการฯ      

2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณ      



 
 

340 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3. การได้รับการสนับสนุน/ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ      

4. การได้รับความร่วมมือจากประชาชน      

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ประโยชน์
กับประชาชน 

     

6. มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

7. การเป็นที่ยอมรับของประชาชน      

8. การได้รับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน      
 

ส่วนที่ 6  ประโยชน์ของโครงการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
1. สภาพความเปลี่ยนแปลงก่อน/หลังมีโครงการอย่างไร 

- ก่อนมีโครงการฯ  
.....................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 

- หลังมีโครงการฯ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .............................................................................. ... 
 

2. แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของท่าน มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชด าริอย่างไร 
 

...................................................................................... ......................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
3. ท่านมีการผลักดันให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความเข้มแข็งอย่างไร 

 

............................................................................................................................................. ........................... 

.................................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
 

4. ท่านเห็นว่าการด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริในทางปฏิบัติครบถ้วน 
ตามแนวพระราชด าริหรือไม่ 

 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................... ................................................................................ .... 
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5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการฯ 
 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ 
 

................................................................................................................................................... ..................... 

......................................................................................................................... ............................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

.................................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 
 

8. แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 

 
******************************************* 
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แบบสอบถาม : การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
โดย 

กองติดตามประเมินผล 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลลัพธ์การ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านการพัฒนา จ านวน 8 ประเภท ได้แก่ ด้านแหล่งน้ า 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการ
สังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

2. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  

3. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 7 ข้อ  

ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 25 ข้อย่อย  

ตอนที ่3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ ่8 ข้อย่อย  

ตอนที ่4  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 20 ข้อย่อย 

ตอนที ่5  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  

ตอนที่ 6  ประโยชน์ของโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 7 ข้อ 
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แบบสอบถามการติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
***************************** 

 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................ อายุราชการ...........................ปี 

ต าแหน่ง ......................................................................... สงักัดหน่วยงาน ................................................................ 

หน่วยงาน (กรม/กระทรวง).………………………….……................................................…………...................……..………... 

โทรศัพท์ ..................................................................... วันทีต่อบแบบสอบถาม ........................................................ 

ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดเห็นของท่านและเติมค าใน
ช่องว่าง โดยระบุตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. เพศ           1. หญิง    2. ชาย 

 2. อายุ     ............................ปี   

      3. ศาสนา        พุทธ     คริสต์  

  อิสลาม     อ่ืน ๆ ......................... 

      4. ระดับการศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง   

  ปริญญาตรี          ปริญญาโท         ปริญญาเอก 

 5. ต าแหน่ง ปัจจุบัน 
       ระดับนโยบาย    ระดับปฏิบัติการ 

          1. ข้าราชการ   2. ลูกจ้างประจ า 
          3. พนักงานราชการ   4. ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 6. ท่านเคยปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

         1. เคย  จ านวน ..................ปี  ................. เดือน 

         2. ไม่เคย   

      7. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในปัจจุบัน เป็นเวลา .........ปี ......... เดือน 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ 
ประเด็นการด าเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ท่านทราบถึงแนวพระราชด าริของโครงการฯ      

2. ท่านทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

3. ท่านปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

4. ท่านมีแผนงานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      

5. ท่านมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานโครงการฯ 
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

     

6. การปฏิบัติงานของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

     

7. ผู้บริหารหน่วยงานท่านให้ความส าคัญในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     

8. หน่วยงานของท่านมีการก ากับการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

     

9. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

     

10. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

     

11. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

12. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

     

13. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการฯ 

     

14. หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

     

15. หน่วยงานของท่านมีระบบการเงิน/การบัญชีที่ดี
ในการบริหารงบประมาณของโครงการฯ 

     

16. หน่วยงานของท่านมีการควบคุมตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

17. หน่วยงานของท่านมีแหล่งงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ 

     

18. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงาน กปร. 

     

19. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

     

20. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 

     

21. หน่วยงานของท่านมีระบบรายงานผลและการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 

     

22. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดระบบก ากับ 
ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 

     

23. หน่วยงานของท่านมีการประมินผลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินงานโครงการฯ 

     

24. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

25. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 

     

 
 
ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง 

     

    - กรมพัฒนาที่ดิน      

    - กรมส่งเสริมการเกษตร      

    - กรมวิชาการเกษตร      

   - กรมการพัฒนาชุมชน      

   - กรมปศุสัตว์      
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

   - กรมประมง      

   - ส านักงาน กปร.      

   - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต.)      

   - อ่ืน ๆ .................................................      

2. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
กับหน่วยงานใดบ้าง 

     

   - ประชาชน      

   - ภาคเอกชน      

   - สถาบันการศึกษา      

   - ส านักงานจังหวัด/อ าเภอ      

   - ผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน      

   - ผู้น าท้องถิ่น/อบต./อบจ.      

3. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน      

4. ท่านมีส่วนร่วมในการของบประมาณ      

5. ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ       

6. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับโครงการฯ       

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับส านักงาน 
กปร. 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

347 
 

ตอนที่ 4  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ 
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

2. สามารถปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      

3. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ      
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

5. สร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ      
6. ประชาชนมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

     

7. ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล      

8. ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน      

9. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น      

10. ที่ดินท ากินมีราคาสูงขึ้น      

11. นายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการฯ      

12. มีสิ่งอ านวยความสะดวก (ถนน ไฟฟ้า ประปา)      

13. ประชาชนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน      

14. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ดีขึ้น      

15. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการฯ      

16. ประชาชนพึ่งตนเองได้      

17. ประชาชนให้การสนับสนุนโครงการฯ      

18. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น      

19. ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น      

20. ครอบครัวมีความอบอุ่น      
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ตอนที่ 5  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. การด าเนินงานของโครงการฯ      

2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณ      

3. การได้รับการสนับสนุน/ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ      

4. การได้รับความร่วมมือจากประชาชน      

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ประโยชน์
กับประชาชน 

     

6. มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

7. การเป็นที่ยอมรับของประชาชน      

8. การได้รับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน      
 
ส่วนที่ 6  ประโยชน์ของโครงการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
1. สภาพความเปลี่ยนแปลงก่อน/หลังมีโครงการอย่างไร 

- ก่อนมีโครงการฯ  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 

- หลังมีโครงการฯ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
2. แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของท่าน มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชด าริอย่างไร 

 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 
 

3. ทา่นเห็นว่าการด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริในทางปฏิบัติครบถ้วน 
ตามแนวพระราชด าริหรือไม่ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
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4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการฯ 
 

..................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................. ....................... 
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ 

 

........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
6. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 
7. แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................... 
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 

 
******************************************* 
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แบบสอบถาม : การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
โดย 

กองติดตามประเมินผล 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านการพัฒนา จ านวน 8 ประเภท 
ได้แก่ ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร ด้าน
สาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

2. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  

3. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 7 ข้อ  

ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 25 ข้อย่อย  

ตอนที ่3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  

ตอนที ่4  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 19 ข้อย่อย 

ตอนที ่5  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  

ตอนที่ 6  ประโยชน์ของโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 7 ข้อ 
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แบบสอบถามการติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 (ด้านบูรณาการและอื่น ๆ) 
***************************** 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................ อายุราชการ...........................ปี 

ต าแหน่ง ......................................................................... สงักัดหน่วยงาน ................................................................ 

หน่วยงาน (กรม/กระทรวง).………………………….……...............................................…………...................……..………... 

โทรศัพท์ ...................................................................... วันที่ตอบแบบสอบถาม ........................................................ 

ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดเห็นของท่านและเติมค าใน
ช่องว่าง โดยระบุตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. เพศ           1. หญิง    2. ชาย 

 2. อายุ     ............................ปี   

      3. ศาสนา        พุทธ     คริสต์  

  อิสลาม     อ่ืน ๆ ......................... 

      4. ระดับการศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง   

  ปริญญาตรี          ปริญญาโท         ปริญญาเอก 

 5. ต าแหน่ง ปัจจุบัน 
       ระดับนโยบาย    ระดับปฏิบัติการ 

          1. ข้าราชการ   2. ลูกจ้างประจ า 
          3. พนักงานราชการ   4. ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 6. ท่านเคยปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

         1. เคย  จ านวน ..................ปี  ................. เดือน 

         2. ไม่เคย   

      7. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในปัจจุบัน เป็นเวลา .........ปี ..........เดือน 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการฯ 
ประเด็นการด าเนินงาน 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ท่านทราบถึงแนวพระราชด าริของโครงการฯ      

2. ท่านทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

3. ท่านปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

4. ท่านมีแผนงานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      

5. ท่านมีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานโครงการฯ 
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

     

6. การปฏิบัติงานของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

     

7. ผู้บริหารหน่วยงานท่านให้ความส าคัญในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     

8. หน่วยงานของท่านมีการก ากับการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

     

9. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

     

10. หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

     

11. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

12. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

     

13. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการฯ 

     

14. หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

     

15. หน่วยงานของท่านมีระบบการเงิน/การบัญชีที่ดี
ในการบริหารงบประมาณของโครงการฯ 

     

16. หน่วยงานของท่านมีการควบคุมตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นการด าเนินงาน 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

17. หน่วยงานของท่านมีแหล่งงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ 

     

18. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงาน กปร. 

     

19. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

     

20. หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 

     

21. หน่วยงานของท่านมีระบบรายงานผลและการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 

     

22. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดระบบก ากับ 
ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 

     

23. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานโครงการฯ 

     

24. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

25. หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 

     

 
ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านบูรณาการ และอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง 

     

    - กรมพัฒนาที่ดิน      

    - กรมส่งเสริมการเกษตร      

    - กรมวิชาการเกษตร      

    - กรมการพัฒนาชุมชน      

   - กรมปศุสัตว์      

   - กรมประมง      
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านบูรณาการ และอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

   - ส านักงาน กปร.      

   - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต.)      

   - อ่ืน ๆ .......................      
2. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
กับหน่วยงานใดบ้าง 

     

   - ประชาชน      

   - ภาคเอกชน      

   - สถาบันการศึกษา      

   - ส านักงานจังหวัด/อ าเภอ      

   - ผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน      

   - ผู้น าท้องถิ่น/อบต./อบจ      

3. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน      

4. ท่านมีส่วนร่วมในการของบประมาณ      

5. ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ       

6. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับโครงการฯ       

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับส านักงาน กปร.      

8. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ       

 
ตอนที่ 4  ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีโครงการฯ 

ประเด็นผลสัมฤทธิ์ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ประชาชนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม 

     

2. ประชาชนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

     

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
(รายได้เพ่ิมข้ึน) 
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ประเด็นผลสัมฤทธิ์ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

4. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร      

5. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค      

6. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอในการเกษตร      

7. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค      

8. ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์      

9. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น      

10. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน      

11. ประชาชนมีสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวก (ถนน ไฟฟ้า ประปา) 

     

12. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ท ากินได้มากขึ้น      

13. ประชาชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน      

14. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการฯ      

15. ประชาชนพึ่งตนเองได้      

16. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น      

17. ครอบครัวมีความอบอุ่น/มั่นคง      

18. มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน      

19. การจัดทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม      

 
ตอนที่ 5  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ  

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. การด าเนินงานของโครงการฯ      

2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณ      

3. การได้รับการสนับสนุน/ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ      

4. การได้รับความร่วมมือจากประชาชน      
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ  

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ประโยชน์
กับประชาชน 

     

6. มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

7. การเป็นที่ยอมรับของประชาชน      

8. การได้รับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน      
 

ส่วนที่ 6  ประโยชน์ของโครงการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
1. สภาพความเปลี่ยนแปลงก่อน/หลังมีโครงการอย่างไร 

 

- ก่อนมีโครงการฯ  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................... ......................................................... 

- หลังมีโครงการฯ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................ 
2. แผนงาน/กิจกรรมและภารกิจของท่าน มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชด าริอย่างไร 

 

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................... ..................................... 
3. ท่านเห็นว่าการด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริในทางปฏิบัติครบถ้วน 
ตามแนวพระราชด าริหรือไม่ 

 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................ ................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. ........................................... 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการฯ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................................. .... 
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ 

 

.......................................................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................. ........................... 
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6. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

............................................................................................................................. .......................................... 

........................................................................................ ............................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
7. แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 

****************************************** 
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แบบสอบถาม 
 การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับประชาชน 
โดย 

กองติดตามประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

 
แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านประกอบด้วย โครงการ 8 
ประเภท  ได้แก่ ด้านแหล่งน  า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 
ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2. เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  
4. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 12 ตอน จ านวน 50 ข้อ 13 หน้า  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ  
ตอนที่ 2  การย้ายถิ่นฐาน จ านวน 2 ข้อ  
ตอนที ่3  การประกอบอาชีพ จ านวน 7 ข้อ  
ตอนที ่4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ จ านวน 8 ข้อ  
ตอนที ่5  สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 ข้อ  
ตอนที ่6  การใช้น้ า จ านวน 4 ข้อ  
ตอนที ่7 การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ จ านวน 3 ข้อ  
ตอนที่ 8  การรวมกลุ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า จ านวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 9  การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 14 ข้อย่อย  
ตอนที ่10  การได้รับประโยชน์จากโครงการ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 16 ข้อย่อย  
ตอนที ่11  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  
ตอนที ่12  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ข้อ 
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แบบสอบถามประชาชน 
การติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

 (ด้านแหล่งน  า) 
         

        ชื่อ-นามสกุล ..................................................................... โทรศัพท์ ....................................................... 

     ต าแหน่งในหมู่บ้าน .................................................................................................................................. 

     บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .................ชื่อบ้าน .................................  ต าบล ................................... 

     อ าเภอ .................................... จังหวัด ............................................. วันทีส่ัมภาษณ์ .............................. 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 
 

2. อายุ   1. 15-24 ปี    2. 25-34 ปี 
 3. 35-44 ปี    4. 45-54 ปี 
 5. 55-64 ปี    6. 65 ปีขึ้นไป 

 

3. ศาสนา     1. พุทธ    2. คริสต์ 
 3. อิสลาม    4. อ่ืน ๆ ........................................ 

 

4. การศึกษาสูงสุด  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา 
 3. มัธยมศึกษา   4. ปวช. 
 5. ปวส.    6. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ............................ คน 
 

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นฐาน 
6. ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในถิ่นฐานปัจจุบัน 

    1. อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม  โปรดระบุ จ านวน  ..................... ปี  
    2. ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน มาเป็นระยะเวลา ..................... ปี จาก ................................... 

         เหตุผลการย้าย ..............................................................................................  
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7. ปัจจุบันที่ท่านอยู่อาศัยในสถานะใด 

 1. เจ้าของบ้าน   2. ผู้อาศัย (พ่อ-แม่ บุตร ญาติเป็นเจ้าของ) 
 3. ที่เช่า    4. อ่ืน ๆ ................................... 
 

ตอนที่ 3 การประกอบอาชีพ 
8. อาชีพหลัก  1. เกษตรกร    2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) 

 3. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ  4. พนักงานบริษัท 
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  6. รับจ้างทั่วไป 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 
 

 ท ามาเป็นระยะเวลา .................. ปี อาชีพที่ท ามาก่อนอาชีพหลักในปัจจุบันคือ ......................................... 

9. กรณีมีอาชีพเสริม ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………………………  
 

10. สภาพการใช้ประโยชน์ และประเภทเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินในปัจจุบัน  
 

   ปัจจุบันครัวเรือนท่านมีที่ดิน รวมจ านวน........... แปลง .........ไร่ ........งาน .......ตรว. แบ่งเป็น  
 
10.1  ที่อยู่อาศัย ประเภทเอกสารสิทธิ ........................................................................................  

 1. เป็นของตนเอง จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 3. เช่า จ านวน ….......... แปลง ............... ไร่ ……..... งาน ………..... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

 4. อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………...............  

10.2  ที่ท ากิน 

 1. เป็นของตนเอง จ านวน............ แปลง ............... ไร่ ............ งาน ............. ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ.........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ......... แปลง ........... ไร่ ..........งาน .......... ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 
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 3. เช่า จ านวน............... แปลง .............. ไร่ .............. งาน ............... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

เอกสารสิทธิ ..........................................................................................  

 4. อื่น ๆ จ านวน............ แปลง ............... ไร่ .............. งาน ................ ตรว.  

 เอกสารสิทธิ ....................................................... ............................... 
 

11. การใช้ประโยชน์ที่ดินท าการเกษตร แบ่งพ้ืนที่เป็น :-  
 ท านา ประเภท...........................................................................................................  

จ านวน........ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลิต...........................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ...................................บาท/ปี 

ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีหรือไม่  

 1. ไม่เพียงพอ   2. เพียงพอ    3.เหลือขาย  

 ท าสวน พืชที่ปลูก...............................................................................................................  

จ านวน......... แปลง .......... ไร ่....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ท าไร่ พืชที่ปลูก..........................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต.................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ปลูกผักสวนครัว พืชที่ปลูก.........................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต..................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 ทฤษฎีใหม่ (สระน้ า/นาข้าว/ที่อาศัย) พืชที่ปลูก......................................................... 

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เกษตรผสมผสาน พืชที่ปลูก..................................................................... ....................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 
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 เลี้ยงสัตว์ ชนิด ............................................................................................................ 

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า /ประมง  ชนิด................................................................................  

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 อ่ืน ๆ ชนิด/ประเภท....................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ...................กิโลกรัม/ปี 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

12. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
     การใช้ปุ๋ยหมัก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยคอก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยพืชสด    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
 

13. การใช้ปุ๋ยเคมี     1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................กระสอบ/ปี  
  

14. การใช้ยาฆ่าหญ้า/ฆ่าแมลง   1. ไม่ใช้     2. ใช้  - ยาฆ่าหญ้า..........................แกลอน/ปี  
- ยาฆา่แมลง.....................ลงัหรือขวด/ปี 

ตอนที่ 4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

15. รายได้ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ....................................... บาท/เดือน/ปี 
 

16. แหล่งที่มาของรายได้ในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 

   1. การเกษตร จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) จ านวน.......................บาท/เดือน/ปี  

   3. การรับจ้าง จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   4. การค้าขาย จ านวน......................................บาท/เดือน/ปี  

   5. การท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน........................บาท/เดือน/ปี  

   6. การให้กู้ ค่าเช่า จ านวน................................บาท/เดือน/ปี  

   7. การเลี ยงสัตว์ จ านวน...................................บาท/เดือน/ปี  

   8. รายได้อื่น ๆ จาก......................................... จ านวน...........................บาท/เดือน/ปี  
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17. รายจา่ยของครอบครัว จ านวน ................................................ บาท/เดือน/ปี 
 

18. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครัวเรือน  
   1. ค่าอาหาร การกิน ................................... บาท/เดือน/ปี  

   2. ค่าเช่าที่ดินท ากิน .................................... บาท/เดือน/ปี 

   3. ค่าเดินทาง............................................... บาท/เดือน/ปี    

   4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ................................. บาท/เดือน/ปี 

           อาชีพหลัก ....................................................... บาท/เดือน/ปี 

                   อาชีพรอง  ........................................................ บาท/เดือน/ปี 

   5. ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟ โทรศัพท์) .................................. บาท/เดือน/ปี  

   6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................... บาท/เดือน/ปี 
 

19. รายได้ของครัวเรือนของท่านในแต่ละปีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือไม่  
  1. ไม่เพียงพอ    2. พอดี    3. เหลือเก็บ  
 

20. การสะสมเงินออมของครอบครัว  
  1. ไม่มี     2. มี จ านวนประมาณ.......................บาท/ปี  
 

21. ครอบครัวของท่านมีการท าบัญชีครัวเรือน (การจดบันทึกรายรับ/รายจ่าย)  
  1. มีการบันทึกบัญชี  2. ไม่มีการบันทึกบัญชี  
 

22. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่  
 1. ไม่มี  
 2. มี  

     หนี  ในระบบ จ านวน............................บาท แหล่งเงินกู้………………………………………….  
          หนี  นอกระบบ จ านวน.........................บาท แหล่งเงินกู้………………………………………... 

ตอนที ่5 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
23. ปัจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการศึกษาสูงสุดระดับใด 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวส./อนุปริญญา 
  5. ปริญญาตรี     6. ปริญญาโท   
  7. ปริญญาเอก     8. อื่น ๆ วิชาชีพ (กศน.) 
24. สมาชิกในครัวเรือนเข้ารับการศึกษาท่ีใด 
  1. สถานศึกษาในหมู่บ้าน   2. สถานศึกษาในต าบล 
  3. สถานศึกษาในอ าเภอ   4. สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 
  5. สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน  6. สถานศึกษาในกรุงเทพฯ 
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25. หากสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
  1. ใช้สมุนไพร     2. ซื้อยาทานเอง  
  3. ไปหาหมอ  

 

26. สถานบริการที่สมาชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริการ เมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  2. โรงพยาบาลของรัฐ  
  3. โรงพยาบาลเอกชน    
  4. คลินิก  
  5. บ้านหมอพ้ืนบ้าน    
  6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................  
 

27. การรับประทานอาหารในแต่ละม้ือส่วนใหญ่  
  1. ท ารับประทานเองกันในครัวเรือน                (ถ้าตอบข้อนี  ให้ตอบข้อ 28)  
  2. ท าเองส่วนหนึ่ง และซื้ออาหารส าเร็จด้วย              
  3. ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด                 (ถ้าตอบข้อนี  ให้ข้ามไปข้อ 30)  
  4. อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................  
 

28. แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. เก็บของป่า/ล่าสัตว์    2. ปลูกเอง/เลี้ยงเอง  
  3. ซื้อจากรถพ่อค้าเร่    4. ซื้อจากตลาด/ร้านค้า  
  5. ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน    6. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................  
 

29. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
  1. ฟืน      2. แก๊ส  
  3. ไฟฟ้า     4. ถ่าน  
  5. ไม่ประกอบอาหาร    6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................  
 

30. พาหนะที่ครอบครัวท่านใช้ในการเดินทาง (ติดต่อราชการ/ธุระส่วนตัว/การศึกษา) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. ใช้รถจักรยานยนต์    2. ใช้รถยนต์  
  3. ใช้รถจักรยาน    4. อาศัยรถเพ่ือนบ้านมาด้วย   
  5. อาศัยรถรับจ้างโดยสาร   6. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................... 
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31. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่  
  1. ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย  
  2. เป็นสมาชิกกลุ่ม (กรุณาตอบข้อ 31.1 และ 31.2)  
      31.1 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ) .........................................................  
    2. กลุ่มออมทรัพย์    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  
    4. กลุ่มฌาปนกิจ    5. กลุ่มสตรี  
    6. กลุ่มผู้ใช้น้ า    7. กลุ่มจัดการป่าไม้/อนุรักษ์ป่าไม้/ไฟป่า ฯลฯ  
    8. กลุ่มอ่ืน ๆ (โปรดระบุชื่อกลุ่ม)  1) .................................................................... 
            2) ....................................................................  
      31.2 การรวมกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น เกิดขึ้นด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. ชาวบ้านรวมตัวกันเอง    2. ผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั้ง  
    3. หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดตั้ง   4. ร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานภายนอกกับชุมชน 
 
ตอนที ่6  การใช้น  า 
32. ท่านได้ใช้เพ่ือการบริโภค-อุปโภค จากแหล่งใด 
 32.1 น้ าเพ่ือการบริโภค (น้ ากิน) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 

 32.2 น้ าเพื่อการอุปโภค (น้ าใช้) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 
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33. ท่านได้ใช้เพ่ือการเกษตร จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
  2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ    พอ     ไม่พอ 
  3. น้ าประปา       พอ     ไม่พอ 
  4. น้ าบาดาล/น้ าจากบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงานขุดให้) พอ     ไม่พอ 
  5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................    พอ     ไม่พอ 
  6. น้ าจากโครงการฯ     พอ     ไม่พอ 
  7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................   พอ     ไม่พอ 
 
 

ตอนที่ 7  การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  
34. ท่านทราบหรือไม่ว่าพ้ืนที่ที่ท่านอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   ไม่ทราบ 
   ทราบ  

 

35. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ เกิดจากพระราชด าริของพระองค์ใด 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................  
 

36. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหน่วยราชการใดบ้างที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   กรมชลประทาน      กรมทรัพยากรน้ า  

   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     กรมพัฒนาที่ดิน 

   กรมวิชาการเกษตร     กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด) 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์     กรมการพัฒนาชุมชน 

   กรมป่าไม้      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

   ส านักงานจังหวัด     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ.) 

   ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน)    กรมการแพทย์   

   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ส านักงาน กปร.     

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................. 
 

       



 
 

367 
 

       37. การทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ไม่ทราบ เพราะ ...........................................................................................................................  
   ทราบ เรื่องที่ทราบ  ..................................................................................... ................................. 

.................................................................................................. ........................................................... 
 
ตอนที่ 8 การรวมกลุ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า 
 38. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าหรือไม่ 

    ไม่เป็น เพราะ .................................................................................  
     เป็น 
 

39. กรณีเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า ท่านมีการใช้น้ าเพ่ือประโยชน์ด้านใดบ้าง 

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. การเพาะปลูก       

- ท านา       
          - ท าไร่        

          - ท าสวน/ไม้ผล       

          - เกษตรผสมผสาน       

          - ทฤษฎีใหม ่       

          - อ่ืน ๆ       

2. การเลี้ยงสัตว ์       

3. การประมง       

4. การอุปโภค-บริโภค       

5. อ่ืน ๆ 
.................................................... 

     
 

 

40. กลุ่มผู้ใช้น้ าเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ............................................ และ 
     ท่านเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าเมื่อ ปี............................... 
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41. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก 

    มี   - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ......................................... บาท 
   - ค่าธรรมเนียมการใช้น้ า    ......................................... บาท 
   - อ่ืน ๆ ............................................. ......................................... บาท 
    ไม่มี    
 

      42. ท่านทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ าหรือไม่ 
    ไม่ทราบ    
    ทราบ   โปรดระบุ .............................................................................................  

      

      43. กลุ่มของท่านมีแผนการใช้น้ าประจ าปีหรือไม่ 
    ไม่มี    
    มี  โปรดระบุ......................................................................................................  
       

      44. กลุ่มของท่านมีการประชุมหรือไม่ 
    ไม ่    
    มี โปรดระบุ  ............................................................. ......................................... 
       

      45. กลุ่มของท่านเคยได้รับรางวัลจากการประกวดกลุ่มผู้ใช้น้ าหรือไม่ 
    ไม่เคย    
    เคย  โปรดระบุ  ......................................................................................................  

 
ตอนที่ 9 การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ 

      46. การมีส่วนรว่มกับโครงการฯ ด้านแหล่งน้ า (กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการมีส่วนร่วมของท่าน) 
ประเด็นการมีส่วนร่วม 

ด้านแหล่งน  า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม 

     
 

2. สนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการฯ 

     
 

3. ร่วมวางแผนการด าเนินงานโครงการ       

4. ร่วมประชุมกับส่วนราชการ       

5. ร่วมเสนอปัญหาในการด าเนินงาน
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 

     
 

6. ร่วมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
โครงการฯ 

     
 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพย์สิน/ที่ดิน       
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านแหล่งน  า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

8. ร่วมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนา
โครงการฯ  

     
 

9. ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ เช่น วัน
ส าคัญต่าง ๆ 

     
 

10. ร่วมในการแนะน าและเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  

     
 

11. ร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนา
โครงการให้ดีขึ้น 

     
 

12. ร่วมดูแลรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ในโครงการฯ เช่น ซ่อมแซมระบบส่งน้ า 
สิ่งก่อสร้างในโครงการฯ ดูแลป่า  เป็น
ต้น 

     

 

13. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจูงใจให้ท่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 

     
 

14. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน 

     
 

 
ตอนที่ 10 การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  
47. การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ด้านแหล่งน้ า (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่าน) (ตอบเฉพาะประโยชน์ที่ได้ใช้จริง) 
การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 

ด้านแหล่งน  า 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. มปีริมาณน้ า/แหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น       

2. มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร       

3. มีน้ าเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค       

4. มีการใช้น้ าจากโครงการฯ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 

      

5. มีอาหารจากการประมงในการด ารงชีพ       

6. มีน้ าเพียงพอส าหรับเลี้ยงสัตว์       

7. มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการประมง       
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การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
ด้านแหล่งน  า 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

8. มีการใช้น้ าจากโครงการฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

      

9. ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ       

10. มีการร่วมกลุ่มในการใช้น้ า       

11. มีกลุ่มที่เข้มแข็งในการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

      

12. มีทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น (ดิน ป่าไม้ ฯลฯ)       

13. ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ       

14. มีอาชีพเพ่ิมข้ึน       

15. มีรายได้เพ่ิมข้ึน       

16. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น       

 
ตอนที่ 11 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
48. ความพึงพอใจต่อโครงการฯ (กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี 
 

1. การบริหารและด าเนินงานโครงการฯ       

2. หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ 

     
 

3. การประสานงานและให้ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ 

     
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ       

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี       

6. โครงการฯ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น       

7. การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 

     
 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข       
 

 



 
 

371 
 

ตอนที่ 12 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      49. ปัญหา/อุปสรรคของโครงการฯ ที่มีผลต่อท่านและชุมชน 
. 

      ................................................................................................................................... .................................... 
      ............................................................................................... ......................................................................... 
      ............................................................................................................................. ............................................ 
 

      50. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่) . 
 

      ............................................................................................................................. ........................................... 
      ................................................................................. ....................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ........................................... 

 

******************************************* 
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แบบสอบถาม  
 การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับประชาชน 
โดย 

กองติดตามประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

 
แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านประกอบด้วย โครงการ 8 
ประเภท  ไดแ้ก่ ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 
ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2. เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  
4. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ตอน จ านวน 42 ข้อ 11 หน้า  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ  
ตอนที่ 2  การย้ายถิ่นฐาน จ านวน 2 ข้อ  
ตอนที ่3  การประกอบอาชีพ จ านวน 7 ข้อ  
ตอนที ่4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ จ านวน 8 ข้อ  
ตอนที ่5  สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 ข้อ  
ตอนที ่6  การใช้น้ า จ านวน 4 ข้อ  
ตอนที ่7 การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ จ านวน 4 ข้อ  
ตอนที ่8  การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 14 ข้อย่อย  
ตอนที ่9  การได้รับประโยชน์จากโครงการ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 17 ข้อย่อย  
ตอนที ่10  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  
ตอนที ่11  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ข้อ 
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แบบสอบถามประชาชน 
การติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

 (ด้านสิ่งแวดลอ้ม) 
 

ชื่อโครงการ ................................................................................................................. 

     ชื่อ-นามสกุล .................................................................... โทรศัพท์ ....................................................... 

     ต าแหน่งในหมู่บ้าน .................................................................................................................................. 

     บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .................ชื่อบ้าน .................................  ต าบล ................................. 

     อ าเภอ .......................................... จังหวัด ...................................... วันทีส่ัมภาษณ์ .............................. 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ   1. 15-24 ปี    2. 25-34 ปี 
 3. 35-44 ปี    4. 45-54 ปี 
 5. 55-64 ปี    6. 65 ปีขึ้นไป 
 

3. ศาสนา     1. พุทธ    2. คริสต์ 
 3. อิสลาม    4. อ่ืน ๆ ........................................ 
 

4. การศึกษาสูงสุด  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา 
 3. มัธยมศึกษา   4. ปวช. 
 5. ปวส.    6. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ............................ คน 
 

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นฐาน 
6. ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในถิ่นฐานปัจจุบัน 

    1. อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม  โปรดระบุ จ านวน  ..................... ปี  
    2. ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน มาเป็นระยะเวลา ..................... ปี จาก ................................... 

         เหตุผลการย้าย ..............................................................................................  
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7. ปัจจุบันที่ท่านอยู่อาศัยในสถานะใด 

 1. เจ้าของบ้าน   2. ผู้อาศัย (พ่อ-แม่ บุตร ญาติเป็นเจ้าของ) 
 3. ที่เช่า    4. อ่ืน ๆ ................................... 

 
ตอนที่ 3 การประกอบอาชีพ 
8. อาชีพหลัก  1. เกษตรกร    2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) 

 3. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ  4. พนักงานบริษัท 
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  6. รับจ้างทั่วไป 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 
 

 ท ามาเป็นระยะเวลา .................. ปี อาชีพที่ท ามาก่อนอาชีพหลักในปัจจุบันคือ ......................................... 

9. กรณีมีอาชีพเสริม ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………………………  
 

10. สภาพการใช้ประโยชน์ และประเภทเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินในปัจจุบัน  
 

   ปัจจุบันครัวเรือนท่านมีที่ดิน รวมจ านวน........... แปลง .........ไร่ ........งาน .......ตรว. แบ่งเป็น  
 

10.1  ที่อยู่อาศัย ประเภทเอกสารสิทธิ ........................................................................................  
 1. เป็นของตนเอง จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 3. เช่า จ านวน ….......... แปลง ............... ไร่ ……..... งาน ………..... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

 4. อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………...............  

10.2  ที่ท ากิน 

 1. เป็นของตนเอง จ านวน............ แปลง ............... ไร่ ............ งาน ............. ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ.........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ......... แปลง .......... ไร่ ..........งาน .......... ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 
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 3. เช่า จ านวน............... แปลง .............. ไร่ .............. งาน ............... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

เอกสารสิทธิ ..........................................................................................  

 4. อื่น ๆ จ านวน............ แปลง ............... ไร่ .............. งาน ................ ตรว.  

 เอกสารสิทธิ ....................................................... ............................... 
 

11. การใช้ประโยชน์ที่ดินท าการเกษตร แบ่งพ้ืนที่เป็น :-  
 ท านา ประเภท...........................................................................................................  

จ านวน........ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลิต............... ............กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ...................................บาท/ปี 

ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีหรือไม่  

 1. ไม่เพียงพอ   2. เพียงพอ    3.เหลือขาย  

 ท าสวน พืชที่ปลูก...............................................................................................................  

จ านวน......... แปลง .......... ไร ่....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ท าไร่ พืชที่ปลูก..........................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต.................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ปลูกผักสวนครัว พืชที่ปลูก.........................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต..................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 ทฤษฎีใหม่ (สระน้ า/นาข้าว/ที่อาศัย) พืชที่ปลูก......................................................... 

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เกษตรผสมผสาน พืชที่ปลูก..................................................................... ....................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 
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 เลี้ยงสัตว์ ชนิด ............................................................................................................  

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า /ประมง  ชนิด................................................................................  

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 อ่ืน ๆ ชนิด/ประเภท....................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ...................กิโลกรัม/ปี 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

12. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
     การใช้ปุ๋ยหมัก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยคอก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยพืชสด    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
 

13. การใช้ปุ๋ยเคมี     1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................กระสอบ/ปี  
  

14. การใช้ยาฆ่าหญ้า/ฆ่าแมลง   1. ไม่ใช้     2. ใช้  - ยาฆ่าหญ้า..........................แกลอน/ปี  
- ยาฆา่แมลง.....................ลงัหรือขวด/ปี 

ตอนที ่4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

15. รายได้ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ....................................... บาท/เดือน/ปี 
 

16. แหล่งที่มาของรายได้ในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 

   1. การเกษตร จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) จ านวน.......................บาท/เดือน/ปี  

   3. การรับจ้าง จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   4. การค้าขาย จ านวน......................................บาท/เดือน/ปี  

   5. การท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน........................บาท/เดือน/ปี  

   6. การให้กู้ ค่าเช่า จ านวน................................บาท/เดือน/ปี  

   7. การเลี ยงสัตว์ จ านวน...................................บาท/เดือน/ปี  

   8. รายได้อื่น ๆ จาก......................................... จ านวน...........................บาท/เดือน/ปี  
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17. รายจ่ายของครอบครัว จ านวน ................................................ บาท/เดือน/ปี 
 

18. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครัวเรือน  
   1. ค่าอาหาร การกิน ................................... บาท/เดือน/ปี  

   2. ค่าเช่าที่ดินท ากิน .................................... บาท/เดือน/ปี 

   3. ค่าเดินทาง............................................... บาท/เดือน/ปี    

   4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ................................. บาท/เดือน/ปี 

           อาชีพหลัก ....................................................... บาท/เดือน/ปี 

                   อาชีพรอง  ........................................................ บาท/เดือน/ปี 

   5. ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟ โทรศัพท์) .................................. บาท/เดือน/ปี  

   6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................... บาท/เดือน/ปี 
 

19. รายได้ของครัวเรือนของท่านในแต่ละปีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือไม่  
  1. ไม่เพียงพอ    2. พอดี    3. เหลือเก็บ  
 

20. การสะสมเงินออมของครอบครัว  
  1. ไม่มี     2. มี จ านวนประมาณ.......................บาท/เดือน/ปี  
 

21. ครอบครัวของท่านมีการท าบัญชีครัวเรือน (การจดบันทึกรายรับ/รายจ่าย)  
  1. มีการบันทึกบัญชี  2. ไม่มีการบันทึกบัญชี  
 

22. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่  
 1. ไม่มี  
 2. มี  

     หนี  ในระบบ จ านวน............................บาท แหล่งเงินกู้……………………………………….  
          หนี  นอกระบบ จ านวน.........................บาท แหล่งเงินกู…้……………………………….….. 

ตอนที ่5 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
23. ปัจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการศึกษาสูงสุดระดับใด 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวส./อนุปริญญา 
  5. ปริญญาตรี     6. ปริญญาโท   
  7. ปริญญาเอก     8. อื่น ๆ วิชาชีพ (กศน.) 
24. สมาชิกในครัวเรือนเข้ารับการศึกษาท่ีใด 
  1. สถานศึกษาในหมู่บ้าน   2. สถานศึกษาในต าบล 
  3. สถานศึกษาในอ าเภอ   4. สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 
  5. สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน  6. สถานศึกษาในกรุงเทพฯ 
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25. หากสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
  1. ใช้สมุนไพร     2. ซื้อยาทานเอง  
  3. ไปหาหมอ  

 

26. สถานบริการที่สมาชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริการ เมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  2. โรงพยาบาลของรัฐ  
  3. โรงพยาบาลเอกชน    
  4. คลินิก  
  5. บ้านหมอพ้ืนบ้าน    
  6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................  
 

27. การรับประทานอาหารในแต่ละม้ือส่วนใหญ่  
  1. ท ารับประทานเองกันในครัวเรือน                (ถ้าตอบข้อนี  ให้ตอบข้อ 28)  
  2. ท าเองส่วนหนึ่ง และซื้ออาหารส าเร็จด้วย              
  3. ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด                 (ถ้าตอบข้อนี  ให้ข้ามไปข้อ 30)  
  4. อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................  
 

28. แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. เก็บของป่า/ล่าสัตว์    2. ปลูกเอง/เลี้ยงเอง  
  3. ซื้อจากรถพ่อค้าเร่    4. ซื้อจากตลาด/ร้านค้า  
  5. ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน    6. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................  
 

29. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
  1. ฟืน      2. แก๊ส  
  3. ไฟฟ้า     4. ถ่าน  
  5. ไม่ประกอบอาหาร    6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................  
 

30. พาหนะที่ครอบครัวท่านใช้ในการเดินทาง (ติดต่อราชการ/ธุระส่วนตัว/การศึกษา) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. ใช้รถจักรยานยนต์    2. ใช้รถยนต์  
  3. ใช้รถจักรยาน    4. อาศัยรถเพ่ือนบ้านมาด้วย   
  5. อาศัยรถรับจ้างโดยสาร   6. อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................ 
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31. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่  
  1. ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย  
  2. เป็นสมาชิกกลุ่ม (กรุณาตอบข้อ 31.1 และ 31.2)  
      31.1 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ) .........................................................  
    2. กลุ่มออมทรัพย์    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  
    4. กลุ่มฌาปนกิจ    5. กลุ่มสตรี  
    6. กลุ่มผู้ใช้น้ า    7. กลุ่มจัดการป่าไม้/อนุรักษ์ป่าไม้/ไฟป่า ฯลฯ  
    8. กลุ่มอ่ืน ๆ (โปรดระบุชื่อกลุ่ม)  1) .................................................................... 
            2) ....................................................................  
      31.2 การรวมกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น เกิดขึ้นด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. ชาวบ้านรวมตัวกันเอง    2. ผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั้ง  
    3. หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดตั้ง   4. ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน 
 
ตอนที ่6  การใช้น  า 
32. ท่านได้ใช้เพ่ือการบริโภค-อุปโภค จากแหล่งใด 
 32.1 น้ าเพื่อการบริโภค (น้ ากิน) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 

 32.2 น้ าเพื่อการอุปโภค (น้ าใช้) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 
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33. ท่านได้ใช้เพ่ือการเกษตร จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
  2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ    พอ     ไม่พอ 
  3. น้ าประปา       พอ     ไม่พอ 
  4. น้ าบาดาล/น้ าจากบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงานขุดให้) พอ     ไม่พอ 
  5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................    พอ     ไม่พอ 
  6. น้ าจากโครงการฯ     พอ     ไม่พอ 
  7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................   พอ     ไม่พอ 

 
ตอนที่ 7  การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  
34. ท่านทราบหรือไม่ว่าพ้ืนที่ที่ท่านอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   ไม่ทราบ 
   ทราบ  

 

35. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ เกิดจากพระราชด าริของพระองค์ใด 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
    สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................  
 

36. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหน่วยราชการใดบ้างที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   กรมชลประทาน      กรมทรัพยากรน้ า  

   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     กรมพัฒนาที่ดิน 

   กรมวิชาการเกษตร     กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด) 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์     กรมการพัฒนาชุมชน 

   กรมป่าไม้      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

   ส านักงานจังหวัด     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ.) 

   ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน)    กรมการแพทย์   

   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ส านักงาน กปร.     

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................. 
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      37. การทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ไม่ทราบ เพราะ ............................................................................................................................. 
   ทราบ เรื่องที่ทราบ  ........................................................................................ .............................. 

................................................................................................................... ............................................ 
 
ตอนที่ 8 การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ 

      38. การมีส่วนรว่มกับโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการมีส่วนร่วมของท่าน) 
ประเด็นการมีส่วนร่วม 

สิ่งแวดล้อม 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม 

      

2. สนับสนุนการด าเนินการของโครงการฯ       

3. ร่วมวางแผนการด าเนินงานโครงการ       

4. ร่วมประชุมกับส่วนราชการ       

5. ร่วมเสนอปัญหาในการด าเนินงานและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 

      

6. ร่วมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
โครงการฯ 

      

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพย์สิน/ที่ดิน       

8. ร่วมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาโครงการฯ        

9. ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ เชน่ วนัส าคัญต่าง ๆ        

10. ร่วมในการแนะน าและเป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  

      

11. ร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น       

12. ร่วมดูแลรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ใน
โครงการฯ เช่น ซ่อมแซมระบบส่งน้ า 
สิ่งก่อสร้างในโครงการฯ ดูแลป่า  เป็นต้น 

     
 

13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจูงใจ
ให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการฯ 

     
 

14. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
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ตอนที่ 9 การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  
39. การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 
 

การได้รับประโยชน์จากโครงกาฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี 

1. มีความเข้าใจประโยชน์ของป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      

2. ป่าที่ปลูกมีการเจริญเติบโตของพันธุ์
ไม้ 

      

3. มีการปลูกป่าทดแทนเพ่ิมขึ้น       

4. มีการปลูกพืชเพ่ือป้องกันการชะล้าง 
ป้องกันดินถล่มในชุมชน (หญ้าแฝก) 

      

5. มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้       

6. มีพืชอาหารป่า (การหาของป่า)       

7. มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น       

8. มีพืชสมุนไพรเพิ่มข้ึน       

9. ความหนาแน่นของพันธุ์พืชไม้ในป่า       

10. มีนกและสัตว์ป่าเพ่ิมขึ้น       

11. ดินมีสภาพความชุ่มชื้น       

12. ดินมีความอุดมสมบูรณ์       

13. มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นและคุณภาพดีขึ้น       

14. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง
เกื้อกูล 

      

15. มีการควบคุมป้องกันไฟป่า       

16. ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ       

17. ครอบครัวมีความอบอุ่น       
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ตอนที่ 10 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
40. ความพึงพอใจต่อโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี 

1. หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ 

     
 

2. การบริหารและด าเนินงานโครงการฯ       

3. การประสานงานและให้ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ 

     
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ       

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี       

6. การส่งเสริมของโครงการฯ ท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

     
 

7. การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     
 

 
ตอนที่ 11 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      41. ปัญหา/อุปสรรคของโครงการฯ ที่มีผลต่อท่านและชุมชน 
. 

      ..................................................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. ........................................... 
      ............................................................................................................................. ............................................ 
      ........................................................................................................................................................................ . 
 

      42. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่) . 
 

      .................................................................................................................................................. ...................... 
      ............................................................................................................................. ........................................... 
      ................................................................................. ....................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ........................................... 
 

************************************************ 
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แบบสอบถาม 
 การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส าหรับประชาชน 
โดย 

กองติดตามประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

 
แบบสอบถามการติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละด้านประกอบด้วย โครงการ 8 
ประเภท  ได้แก่ ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 
ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2. เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ  
4. เพ่ือน าผลการติดตามไปพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ค าชี แจง  : แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ตอน จ านวน 43 ข้อ 12 หน้า  

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ  
ตอนที่ 2  การย้ายถิ่นฐาน จ านวน 2 ข้อ  
ตอนที ่3  การประกอบอาชีพ จ านวน 7 ข้อ  
ตอนที ่4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ จ านวน 8 ข้อ  
ตอนที ่5  สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 ข้อ  
ตอนที ่6  การใช้น้ า จ านวน 4 ข้อ  
ตอนที ่7 การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ จ านวน 3 ข้อ  
ตอนที่ 8  การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 14 ข้อย่อย  
ตอนที่ 9  การได้รับประโยชน์จากโครงการ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 17 ข้อย่อย  
ตอนที ่10  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 1 ข้อใหญ่ 8 ข้อย่อย  
ตอนที ่11  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ข้อ 
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แบบสอบถามประชาชน 
การติดตามผลผลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

 (ด้านบูรณาการและอื่น ๆ) 
 

ชื่อโครงการ ...................................................................................................................... 

     ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... โทรศัพท์ ....................................................... 

     ต าแหน่งในหมู่บ้าน ................................................................................................................................... 

     บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .................ชื่อบ้าน .................................  ต าบล .................................. 

     อ าเภอ ................................................. จังหวัด ................................. วันที่สัมภาษณ์ .............................. 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 
 

2. อายุ   1. 15-24 ปี    2. 25-34 ปี 
 3. 35-44 ปี    4. 45-54 ปี 
 5. 55-64 ปี    6. 65 ปีขึ้นไป 

 

3. ศาสนา     1. พุทธ    2. คริสต์ 
 3. อิสลาม    4. อ่ืน ๆ ........................................ 

 

4. การศึกษาสูงสุด  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา 
 3. มัธยมศึกษา   4. ปวช. 
 5. ปวส.    6. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ............................ คน 
 

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นฐาน 
6. ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในถิ่นฐานปัจจุบัน 

    1. อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม  โปรดระบุ จ านวน  ..................... ปี  
    2. ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน มาเป็นระยะเวลา ..................... ปี จาก ................................... 

         เหตุผลการย้าย ..............................................................................................  
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7. ปัจจุบันที่ท่านอยู่อาศัยในสถานะใด 

 1. เจ้าของบ้าน   2. ผู้อาศัย (พ่อ-แม่ บุตร ญาติเป็นเจ้าของ) 
 3. ที่เช่า    4. อ่ืน ๆ ................................... 
 

ตอนที่ 3 การประกอบอาชีพ 
8. อาชีพหลัก  1. เกษตรกร    2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) 

 3. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ  4. พนักงานบริษัท 
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  6. รับจ้างทั่วไป 
 7. อ่ืน ๆ ........................................ 
 

 ท ามาเป็นระยะเวลา .................. ปี อาชีพที่ท ามาก่อนอาชีพหลักในปัจจุบันคือ ........................................ 

9. กรณีมีอาชีพเสริม ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………………………  
 

10. สภาพการใช้ประโยชน์ และประเภทเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินในปัจจุบัน  
 

   ปัจจุบันครัวเรือนท่านมีที่ดิน รวมจ านวน........... แปลง .........ไร่ ........งาน .......ตรว. แบ่งเป็น  
 
10.1  ที่อยู่อาศัย ประเภทเอกสารสิทธิ ........................................................................................  

 1. เป็นของตนเอง จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ............ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว.  

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ........................................  

 3. เช่า จ านวน ….......... แปลง ............... ไร่ ……..... งาน ………..... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

 4. อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………...............  

10.2  ที่ท ากิน 

 1. เป็นของตนเอง จ านวน............ แปลง ............... ไร่ ............ งาน ............. ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 

การได้มาของที่ดิน  1.มรดกตกทอด  2.ซื้อ  3.อ่ืน ๆ.........................................  

 2. เป็นของบิดา/มารดา/ภรรยา/สามี จ านวน ......... แปลง ............ ไร่ ..........งาน .......... ตรว.  

เอกสารสิทธิ.................................................. 
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 3. เช่า จ านวน............... แปลง .............. ไร่ .............. งาน ............... ตรว.  

เช่าจาก.......................................ค่าเช่า....................บาท ระยะเวลาการเช่า.....................  

เอกสารสิทธิ ........................................................................ .................. 

 4. อื่น ๆ จ านวน............ แปลง ............... ไร่ .............. งาน ................ ตรว.  

 เอกสารสิทธิ ......................................................................................  
 

11. การใช้ประโยชน์ที่ดินท าการเกษตร แบ่งพ้ืนที่เป็น :-  
 ท านา ประเภท...........................................................................................................  

จ านวน........ แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลิต............... ............กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ...................................บาท/ปี 

ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีหรือไม่  

 1. ไม่เพียงพอ   2. เพียงพอ    3.เหลือขาย  

 ท าสวน พืชที่ปลูก...............................................................................................................  

จ านวน......... แปลง .......... ไร ่....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ท าไร่ พืชที่ปลูก..........................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต.................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................. บาท/ปี 

 ปลูกผักสวนครัว พืชที่ปลูก.........................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ..... ตรว. ผลผลิต..................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 ทฤษฎีใหม่ (สระน้ า/นาข้าว/ที่อาศัย) พืชที่ปลูก......................................................... 

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เกษตรผสมผสาน พืชที่ปลูก..................................................................... ....................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

รายได้ ................................ บาท/ปี 
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 เลี้ยงสัตว์ ชนิด ............................................................................................................  

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า /ประมง  ชนิด................................................................................  

จ านวน..........................................................ตัว   ขายได้ .............................................ตวั 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

 อ่ืน ๆ ชนิด/ประเภท....................................................................................................  

จ านวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งาน ....... ตรว. ผลผลติ...................กิโลกรัม/ปี 

รายได้ ................................ บาท/ปี 

12. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
     การใช้ปุ๋ยหมัก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยคอก    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
     การใช้ปุ๋ยพืชสด    1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................./ปี  
 

13. การใช้ปุ๋ยเคมี     1. ไม่ใช้     2. ใช้  ประมาณ......................................กระสอบ/ปี  
  

14. การใช้ยาฆ่าหญ้า/ฆ่าแมลง   1. ไม่ใช้     2. ใช้  - ยาฆ่าหญ้า..........................แกลอน/ปี  
- ยาฆา่แมลง.....................ลงัหรือขวด/ปี 

ตอนที ่4  รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ  
 

15. รายได้ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ....................................... บาท/เดือน/ปี 
 

16. แหล่งที่มาของรายได้ในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 

   1. การเกษตร จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้า/จักสาน) จ านวน.......................บาท/เดือน/ปี  

   3. การรับจ้าง จ านวน.......................................บาท/เดือน/ปี  

   4. การค้าขาย จ านวน......................................บาท/เดือน/ปี  

   5. การท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน........................บาท/เดือน/ปี  

   6. การให้กู้ ค่าเช่า จ านวน................................บาท/เดือน/ปี  

   7. การเลี ยงสัตว์ จ านวน...................................บาท/เดือน/ปี  

   8. รายได้อื่น ๆ จาก......................................... จ านวน...........................บาท/เดือน/ปี  
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17. รายจ่ายของครอบครัว จ านวน ................................................ บาท/เดือน 
 

18. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครัวเรือน  
   1. ค่าอาหาร การกิน ................................... บาท/ปี  

   2. ค่าเช่าที่ดินท ากิน .................................... บาท/ปี 

   3. ค่าเดินทาง............................................... บาท/ปี    

   4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ................................. บาท/ป ี

          อาชีพหลัก ....................................................... บาท/ปี 

                  อาชีพรอง  ........................................................ บาท/ปี 

   5. ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟ โทรศัพท์) .................................. บาท/ปี  

   6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................... บาท/ปี 
 

19. รายได้ของครัวเรือนของท่านในแต่ละปีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือไม่  
  1. ไม่เพียงพอ    2. พอดี    3. เหลือเก็บ  
 

20. การสะสมเงินออมของครอบครัว  
  1. ไม่มี     2. มี จ านวนประมาณ.......................บาท/ปี  
 

21. ครอบครัวของท่านมีการท าบัญชีครัวเรือน (การจดบันทึกรายรับ/รายจ่าย)  
  1. มีการบันทึกบัญชี  2. ไม่มีการบันทึกบัญชี  
 

22. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่  
 1. ไม่มี  
 2. มี  

     หนี  ในระบบ จ านวน............................บาท แหล่งเงินกู้…………………………………….  
          หนี  นอกระบบ จ านวน.........................บาท แหล่งเงินกู้…….………………………….….. 

ตอนที ่5 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
23. ปัจจุบันสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการศึกษาสูงสุดระดับใด 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวส./อนุปริญญา 
  5. ปริญญาตรี     6. ปริญญาโท   
  7. ปริญญาเอก     8. อื่น ๆ วิชาชีพ (กศน.) 
24. สมาชิกในครัวเรือนเข้ารับการศึกษาท่ีใด 
  1. สถานศึกษาในหมู่บ้าน   2. สถานศึกษาในต าบล 
  3. สถานศึกษาในอ าเภอ   4. สถานศึกษาในจังหวัดที่ตนอาศัย 
  5. สถานศึกษาในจังหวัดอ่ืน  6. สถานศึกษาในกรุงเทพฯ 
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25. หากสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
  1. ใช้สมุนไพร     2. ซื้อยาทานเอง  
  3. ไปหาหมอ  

 

26. สถานบริการที่สมาชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริการ เมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  2. โรงพยาบาลของรัฐ  
  3. โรงพยาบาลเอกชน    
  4. คลินิก  
  5. บ้านหมอพ้ืนบ้าน    
  6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................  
 

27. การรับประทานอาหารในแต่ละม้ือส่วนใหญ่  
  1. ท ารับประทานเองกันในครัวเรือน                (ถ้าตอบข้อนี  ให้ตอบข้อ 28)  
  2. ท าเองส่วนหนึ่ง และซื้ออาหารส าเร็จด้วย              
  3. ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร้านค้า/ตลาด                 (ถ้าตอบข้อนี  ให้ข้ามไปข้อ 30)  
  4. อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................  
 

28. แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. เก็บของป่า/ล่าสัตว์    2. ปลูกเอง/เลี้ยงเอง  
  3. ซื้อจากรถพ่อค้าเร่    4. ซื้อจากตลาด/ร้านค้า  
  5. ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน    6. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................  
 

29. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
  1. ฟืน      2. แก๊ส  
  3. ไฟฟ้า     4. ถ่าน  
  5. ไม่ประกอบอาหาร    6. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................  
 

30. พาหนะที่ครอบครัวท่านใช้ในการเดินทาง (ติดต่อราชการ/ธุระส่วนตัว/การศึกษา) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. ใช้รถจักรยานยนต์    2. ใช้รถยนต์  
  3. ใช้รถจักรยาน    4. อาศัยรถเพ่ือนบ้านมาด้วย   
  5. อาศัยรถรับจ้างโดยสาร   6. อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................... 
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31. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่  
  1. ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย  
  2. เป็นสมาชิกกลุ่ม (กรุณาตอบข้อ 31.1 และ 31.2)  
      31.1 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ) .........................................................  
    2. กลุ่มออมทรัพย์    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  
    4. กลุ่มฌาปนกิจ    5. กลุ่มสตรี  
    6. กลุ่มผู้ใช้น้ า    7. กลุ่มจัดการป่าไม้/อนุรักษ์ป่าไม้/ไฟป่า ฯลฯ  
    8. กลุ่มอ่ืน ๆ (โปรดระบุชื่อกลุ่ม)  1) .................................................................... 
            2) ....................................................................  
      31.2 การรวมกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น เกิดขึ้นด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    1. ชาวบ้านรวมตัวกันเอง    2. ผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั้ง  
    3. หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดตั้ง   4. ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน 
 
ตอนที ่6  การใช้น  า 
32. ท่านได้ใช้เพ่ือการบริโภค-อุปโภค จากแหล่งใด 
 32.1 น้ าเพื่อการบริโภค (น้ ากิน) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 

 32.2 น้ าเพื่อการอุปโภค (น้ าใช้) จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
   2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ   พอ     ไม่พอ 
   3. น้ าประปา      พอ     ไม่พอ 
   4. น้ าบาดาล น้ าบ่อ      พอ     ไม่พอ 
   5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................   พอ     ไม่พอ 
   6. ซื้อจากร้านค้า      พอ     ไม่พอ 
   7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................  พอ     ไม่พอ 
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33. ท่านได้ใช้เพ่ือการเกษตร จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. น้ าฝน       พอ     ไม่พอ  
  2. น้ าจากแม่น้ า/ล าคลองตามธรรมชาติ    พอ     ไม่พอ 
  3. น้ าประปา       พอ     ไม่พอ 
  4. น้ าบาดาล/น้ าจากบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงานขุดให้) พอ     ไม่พอ 
  5. น้ าจากฝาย/อ่างฯ................................    พอ     ไม่พอ 
  6. น้ าจากโครงการฯ     พอ     ไม่พอ 
  7. อื่น ๆ โปรดระบุ .................................   พอ     ไม่พอ 
 

 
ตอนที่ 7  การรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  
34. ท่านทราบหรือไม่ว่าพ้ืนที่ที่ท่านอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   ไม่ทราบ 
   ทราบ  

 

35. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ เกิดจากพระราชด าริของพระองค์ใด 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
   อ่ืน ๆ ................................................................................................... 
 

36. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหน่วยราชการใดบ้างที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   กรมชลประทาน      กรมทรัพยากรน้ า  

   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     กรมพัฒนาที่ดิน 

   กรมวิชาการเกษตร     กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด) 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์     กรมการพัฒนาชุมชน 

   กรมป่าไม้      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

   ส านักงานจังหวัด     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ.) 

   ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน)    กรมการแพทย์   

   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ส านักงาน กปร.     

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................. 
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      37. การทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ไม่ทราบ เพราะ ............................................................................................................................ 
   ทราบ เรื่องที่ทราบ  ..................................................................................................................... 

.................................................................... .......................................................................................... 
 

 
ตอนที่ 8 การมีส่วนร่วมกับโครงการฯ 

      38. การมีส่วนรว่มกับโครงการฯ ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ (กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการมีส่วน
ร่วมของท่าน) 
 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านบูรณาและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม 

     
 

2. สนับสนุนการด าเนินการของโครงการฯ       

3. ร่วมวางแผนการด าเนินงานโครงการ       

4. ร่วมประชุมกับส่วนราชการ       

5. ร่วมเสนอปัญหาในการด าเนินงานและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 

     
 

6. ร่วมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
โครงการฯ 

     
 

7. สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพย์สิน/ที่ดิน       

8. ร่วมจัดตั้งกองทุนในการพัฒนา
โครงการฯ  

      

9. ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ เช่น วันส าคัญ
ต่าง ๆ 

      

10. ร่วมในการแนะน าและเป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  

      

11. ร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการ
ให้ดีขึ้น 

      

12. ร่วมดูแลรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ใน
โครงการฯ เช่น ซ่อมแซมระบบส่งน้ า 
สิ่งก่อสร้างในโครงการฯ ดูแลป่า  เป็นต้น 
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ด้านบูรณาและอ่ืน ๆ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จูงใจให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการฯ 

     
 

14. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน 

     
 

 
ตอนที่ 9 การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  
39. การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับ   

ความคิดเห็นของท่าน)  (ตอบเฉพาะประโยชน์ที่ได้ใช้จริง) 
 

การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ       

2. ได้รับการอบรมด้านการประกอบอาชีพ       

3. ได้รับการอบรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      

4. มีปริมาณน้ า/แหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น       

5. มีป่าเพ่ิมขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น       

6. ได้รับความรู้และค าแนะน าในการ
ปรับปรุงดิน 

      

7. มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินให้เกิด
ประโยชน์ดีขึ้น 

      

8. ได้รับปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ เช่น 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปลา และอ่ืน ๆ  

      

9. ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต       

10. สามารถใช้ประโยชน์จากดิน น้ า ป่าไม้       

11. คุณภาพชีวิตดีขึ้น       

12. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน (ถนน 
ไฟฟ้า ประปา) 

      

13. มีอาชีพเพ่ิมขึ้น (นอกจากอาชีพหลัก)       
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การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
ด้านบูรณาการและอ่ืน ๆ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่ม ี

14. มีรายได้เพ่ิมข้ึน       

15. มีอาชีพที่มั่นคง       

16. ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ       

17. ครอบครัวมีความอบอุ่น       

 
ตอนที่ 10 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
40. ความพึงพอใจต่อโครงการฯ (กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี 

1. การบริหารและด าเนินงานโครงการฯ       

2. หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ 

     
 

3. การประสานงานและให้ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ 

     
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ       

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี       

6. โครงการฯ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

     
 

7. การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

     
 

8. ครอบครัวมั่นคงมีความสุข      
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ตอนที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ /ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      41. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
 ด้านคุณภาพชีวิต 

           .................................................................................................................................................................  
           .................................................................................................................................................................  
          .................................................................................................................................................. ................ 
  ด้านการประกอบอาชีพ 
           .....................................................................................................................................................................  
           .....................................................................................................................................................................  
          .............................................................................................................. ........................................................ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
           ....................................................................................................................................................................  
           ............................................................................................................................. ....................................... 
 ด้านการท่องเที่ยว 
           ......................................................................................................................................... ......................... 
           ............................................................................................................................. ...................................... 
 ด้านอื่น ๆ 
          ............................................................................................................................. ...................................... 
           ......................................................................................................................................... ........................ 
       42. ปัญหา/อุปสรรค         
           ............................................................................................................................. ................................... 
           ......................................................................... ................................................................ ...................... 
          ............................................................................................................................. .................................. 
       43. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่). 
 

           ............................................................................................................................. ........................................... 
          ............................................................................................................................. ........................................... 
           .................................................................................................................................................................... .... 

 
************************************************ 
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