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คำนำ
การประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ สถานภาพ
การด้าเนินงานโครงการฯ ความครบถ้วนสอดคล้องตามแนวพระราชด้าริ ผลส้าเร็จของการด้าเนินงาน
โครงการฯ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการด้าเนินงานโครงการ ฯ ในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อน้า
ผลการประเมิน ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการด้าเนินงานให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ตลอดจน
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดเป็นแผนงานและต้นแบบส้าหรับการบริหารจัดการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่มีบริบทโครงการในลักษณะเดียวกัน ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล
และยั่งยืน ต่อไป
การประเมินผลครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ทั้งในเรื่องการประสานการด้าเนิน งาน
การลงพื้นที่ การให้ข้อมูล เป็นผลให้ได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส้านักงาน กปร.
จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
นาจืดเขต 3 (สกลนคร) สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สกลนคร แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร สานักงานจัดรูปที่ดินและระบบนาเพื่อเกษตรกรรม อาเภอ
เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตาบลขมิน และผู้นาท้องถิ่น รวมถึงประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้รับประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนให้การด้าเนินงานประเมินผล
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สามารถประสบผลส้าเร็จ และ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดาริ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กปร. รีบดาเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บนา “ห้วยทรายขมิน” ให้ใช้การได้โดยเร็ว
จากนัน พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับอ่างเก็บนาห้วยทรายขมินและอ่างเก็บนาอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
รวมทังสิน 4 ครัง โดยที่มาของพระราชดาริเกิดเนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ “เซินกา” ส่งผลให้ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะบริ เวณจังหวัดสกลนคร ทาให้มีปริมาณนาไหลลงอ่างเก็บนาห้วยทรายขมิน
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีปริมาณนาเต็มอ่างเก็บนา และเกิดนาเอ่อล้นข้ามทานบดินและเกิดการกัดเซาะ
บริเวณสันอ่างเก็บนาห้วยทรายขมิน
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการสนองพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมหลักคือ กรมชลประทานดาเนินการปรับปรุง
อ่างเก็บนาห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ แล้วเสร็จในปี 2561 และมีหน่วยงานต่าง ๆ ในพืนที่
ร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรในพืนที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน
ดังนั น เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงาน การใช้ประโยชน์จากโครงการฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
สานักงาน กปร. จึงดาเนินการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บนาห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผลการศึกษาเพื่อประเมิ นผลโครงการฯ สรุปได้ดังนี การดาเนินงานสนองพระราชดาริ โดย
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ประกอบด้ วย กรมชลประทานได้ ด าเนิ นการปรั บปรุงเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพอ่ างเก็ บน า
ห้วยทรายขมิน ให้ มั่น คง แข็งแรง และเพิ่มความจุ เป็น 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร (เดิม 2,400,000
ลูกบาศก์เมตร) ขนาดตัวเขื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร สูง 10 เมตร พร้อมอาคารระบายนาล้น
ท่อส่งนาฝั่งซ้าย และท่อส่งนาฝั่งขวา ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 2 เดือน (สิงหาคม 2560 - กันยายน 2561)
โดยประโยชน์ของโครงการสามารถสนับสนุนนาใช้อุปโภคบริโภค และพืนทีก่ ารเกษตรในฤดูแล้ง 1,000 ไร่
ฤดูฝน 3,000 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลพังขว้าง และบ้านขมิน
หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตาบลขมิน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน
หน่วยงานอื่น ๆ ร่วมดาเนินการ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดิน
ไหลลงอ่าง และมีการอบรมอาชีพ รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัด
สกลนคร อบรมอาชีพให้เกษตรกรในพืนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเขต 3 (สกลนคร) ปล่อยพันธุ์
สัตว์นา เพื่อเพิ่มผลผลิต สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ทาการปลูกแฝก และฟื้นฟูปรับปรุงพืนที่นาที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ดาเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ดาเนินการ
เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟิลท์คอนกรีตสายทางเข้าอ่างเก็บนาห้วยทรายขมินฯ สานักงานจัดรูปที่ดิน
และระบบนาเพื่อเกษตรกรรม ดาเนินการโครงการพัฒนารูปแบบชลประทานระดับแปลงนา อาเภอเมือง
สกลนคร ได้แต่งตังคณะทางานที่มีตัวแทนท้องถิ่นร่วมกับชลประทาน ทาหน้าที่ประเมินผลและวางแผน
การใช้ป ระโยชน์น าจากอ่างเก็บ นาห้ วยทรายขมินฯ รวมถึงอาเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับสานักงาน
พัฒนาที่ดิน ได้สร้างฝาย 3 แห่ง เพื่อให้มีฝายกักเก็บนาไว้ใช้ทาการเกษตร สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้

องค์การบริหารส่วนตาบลขมิน และผู้นาท้องถิ่น ได้ร่วมสารวจความเสียหายพืนที่หมู่บ้านกับผู้นาท้องที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานพัฒนาที่ดินได้ เข้ามาช่วยเหลือในการปรับรูปแปลงนา
ของเกษตรกรให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประชาชนในพืนที่โครงการ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
อายุเฉลี่ย 60 ปี อยู่อาศัยในพืนที่โครงการฯ เฉลี่ย 54 ปี สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน
ส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 97.5 อยู่ ในภาคเกษตร ประกอบอาชีพ หลั ก โดยท านา ครัว เรือ นมีรายได้ เฉลี่ ย
157,902.60 บาทต่อปี รายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 90,000 บาทต่อปี ด้านการใช้ประโยชน์จาก
โครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.3 ใช้นาเพื่อการเพาะปลูก รองลงมาใช้นาอุปโภคบริโภค ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึนจากการมีโครงการฯ พบว่า ร้อยละ 61.9 มีสิ่งอานวยความสะดวกดีขึน รองลงมาร้อยละ 60.6
มีรายได้เพิ่มขึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการมีค่าเฉลี่ย
3.86 อยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่พึงพอใจด้านความจาเป็ นและตรงตามความต้องการของเกษตรกร
และประชาชน รองลงมา เป็นโครงการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นโครงการที่ทาให้
คุณภาพชีวิตเกษตรกรหรือประชาชนดีขึน ข้อเสนอแนะของประชาชน ต้องการให้อ่างเก็บนาสามารถ
เก็บกักนาได้ในปริมาณมากขึน เพื่อให้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทาการเกษตร ต้องการให้มี
การขยายแนวเขตของการส่งนาให้มากขึน
ผลการศึกษาด้านการดาเนินโครงการ พบว่า งานก่อสร้างโครงการเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหา
หรืออุปสรรค องค์กรผู้ใช้นาจัดอยู่ในประเภทกลุ่มบริหารการใช้นาชลประทาน 1 กลุ่ม เป็นองค์กรผู้ใช้นา
ชลประทานที่มีทะเบียน มีข้อตกลง และมีกลุ่มผู้ใช้นาชลประทาน (กลุ่มพืนฐาน) เป็นสมาชิก พืนที่ส่งนา
รวม 3,000 ไร่ ประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย พืนที่การเกษตรที่ได้รับนาสาหรับพืนที่ปลูกข้าว
ในฤดูฝน 3,000 ไร่ และฤดูแล้ง 1,000 ไร่ การปศุสัตว์ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น สัตว์ปีก 3,000 ตัว
และสัตว์ใหญ่ (โค, กระบือ) 1,500 ตัว การเพาะเลียงสัตว์นา มีพืนที่เลียง จานวน 29 ไร่ และสนับสนุน
นาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน ปัญหาการใช้ประโยชน์ การใช้นาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ในอนาคต มีแผนซ่อมแซมระบบส่งนาเพื่อให้
สามารถส่งนาได้ทั่วถึงในทุกแปลงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึน
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการในระยะต่อไป ประกอบด้วย ควรจัดทา
แผนพัฒนาพืนที่ห้วยทรายขมิน เพื่อเป็นกรอบดาเนินงานโครงการให้มีความชัดเจน ดาเนินงานพัฒนา
แหล่งนา บารุงรักษาระบบส่งนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
และพัฒ นาป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นนา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ดาเนินการพัฒนา
อาชีพรายได้ในลักษณะผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จัดการศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพืนที่โครงการ โดยเฉพาะด้านกสิกรรมปลอดสารพิษ การอนุรักษ์ดิน
และนา การแปรรูปผลผลิต อาชีพนอกภาคเกษตรที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
อ่างเก็บ น้ าห้ ว ยทรายขมิ น ก่อสร้างโดย กรมชลประทาน เมื่อปี 2496 แล้วเสร็จเมื่อปี 2499
ตังอยู่ที่ ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้าพร้อมระบบส่งน้า
ลักษณะท้านบดิน กว้าง 5 เมตร สูง 8.30 เมตร ยาว 1,300 เมตร มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ
2,400,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้าความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร สามารถส่งน้าให้กับราษฎรเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร พืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่
เมื่ อ ช่ว งวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประเทศไทยได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากพายุ โซนร้อ น “ตาลั ส ”
ส่งผลให้ในพืนที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสกลนคร
ท้าให้มีปริมาณน้าไหลลงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้มีปริมาณน้าเต็มอ่างเก็บน้า
ต่อมาได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงที่อ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อน “เซินกา”
ท้าให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้าเติมอีกตังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวัดปริมาณฝนสะสม ได้มากถึง 245
มิลลิเมตรในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ชั่วโมง จึงท้าให้มีน้าไหลหลากจากตอนบน ลงสู่ อ่างเก็บน้ามากถึง 3,750,000
ลูกบาศก์เมตร จึงเกิดน้าเอ่อล้นข้ามท้านบดินและเกิดการกัดเซาะบริเวณสันอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน
ปริมาณน้าที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน เมื่อไหลลงสู่ล้าน้าอูนและหนองหารแล้ ว
ระดับน้าในหนองหารจะเพิ่มสูงขึน ส่งผลให้น้าจากในเขตเทศบาลเมืองสกลนครระบายได้ยาก จึงท้าให้
เกิดน้าท่วมในตัวเมืองสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด้าริ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กปร. รีบด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้า “ห้วยทรายขมิน” ให้ใช้การได้โดยเร็ว
จากนัน พระราชทานพระราชด้าริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินและอ่างเก็บน้าอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
รวมทังสิน 4 ครัง
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.) ได้
ด้าเนินการสนองพระราชด้าริ โดยประสานการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความ
เสียหายให้ยุติโดยเร็วที่สุด ตลอดจนการเข้าพืนที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรและฟื้นฟูบูรณะ ทังในระยะสัน
กลาง และยาว ซึ่งด้าเนินการตามกฎหมาย และอ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้อย่างเต็มที่ รวดเร็ว และทันการณ์
กรมชลประทาน ได้สนองพระราชด้าริ โดยด้าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ แล้วเสร็จในปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการเก็บกักน้า และการใช้น้า
ในพืนที่ท้ายของอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ ด้วยการปรับปรุงท้านบดินอ่างเก็บน้าใหม่ กว้าง 9 เมตร สูง 11 เมตร
ยาว 1,165 เมตร ซึ่งท้าให้สามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้าได้มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี ยังได้
ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้น มีบานระบายน้า 3 ช่อง สามารถระบายน้าได้กว่า 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้าฝั่งซ้าย ยาว 115 เมตร ระบายน้าได้กว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และก่อสร้างอาคาร
ท่อส่งน้าฝั่งขวาพร้อมท่อระบายน้าลงล้าน้าเดิม ยาว 95 เมตร ระบายน้าได้กว่า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึง่ จะท้าให้สามารถเก็บกักน้าได้เต็มรูปแบบในช่วงฤดูฝนปี 2562
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อ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ มีการบริหารจัดการน้าในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดกับ ราษฎร ด้ วยการจัดตังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่ อ
ร่ว มวางแผนการจั ดสรรน้ าและบ้ ารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้ วยทรายขมินฯ โดยให้ประชาชนและเกษตรกร
ในพืนที่ ได้มีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการน้า เพื่อการใช้น้าที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึง
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาทังอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งท้าให้ราษฎรบ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลพังขว้าง และบ้านขมิน หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ต้าบลขมิน
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวม 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน มีน้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร
และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี ยังส่งน้าสนับสนุนพืนที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ
1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่ นับเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตร
ได้อย่างต่อเนื่อง ท้าให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดย งานพัฒนาที่ดิน ได้มีการบ้ารุงรักษาหญ้าแฝกที่ได้ปลูกไว้
ก่อนการปรั บ ปรุ งอ่ างเก็ บ น้ าห้ ว ยทรายขมิ นฯ เป็ น อย่างดี อย่างไรก็ ตามในบางจุด ที่ ห ญ้ าแฝกตาย
เนื่ อ งจากน้ า เข้ า ไปปลู ก ในพื นดิ น ใหม่ ซึ่ งเป็ น ดิ น ที่ น้ า มาถมพื นที่ เพื่ อ ขยายสั น อ่ างเก็ บ น้ า ได้ มี ก าร
น้าหญ้าแฝกมาปลูกซ่อมแซม แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่ จะเป็น
ส่วนส้าคัญในการรักษาความแข็งแรงของหน้าดินและแนวดินให้มั่นคงตามธรรมชาติจากแรงดันของน้า
ในช่วงน้าหลากได้เป็นอย่างดี นอกจากนี หน่วยงานในพืนที่ได้เข้ามาร่วมกับประชาชนน้าพันธุ์สัตว์น้า
เช่น พันธุ์ปลาน้าจืด กุ้งก้ามกราม มาปล่อยลงในอ่างเก็บน้า ประมาณ 3 - 4 เดือน ต่อจากนี ซึ่งจะเป็น
ช่วงน้ามาก น้าในอ่างจะเพิ่มขึนพร้อม ๆ กับการเติบโตเต็มที่ของสัตว์น้าเหล่านัน อ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน
ก็จะเป็นแหล่งสัตว์น้าจืดที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของราษฎรในพืนที่ ต่อไป
ปัจจุบันโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้แล้วเสร็จ
และใช้ประโยชน์มาระยะหนึ่งแล้ว ส้านักงาน กปร. ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุน ประสานงาน ด้าเนินงาน
สนองพระราชด้าริ รวมถึงติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อ
เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2562 ดังนัน จึงได้มีการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ ขึน
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ส้าหรับการก้าหนดแผนการด้าเนินงานในการขยายผลโครงการ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตังไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมประเมินผล
1. เพื่อศึกษาถึงผลการด้าเนินงานโครงการฯ พร้อมทังปัญหาและอุปสรรค
2. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการ
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการพัฒนาในระยะต่อไป
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. รับทราบผลการด้าเนินงานของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมทังปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
2. รั บทราบถึ งการใช้ ประโยชน์ จากโครงการปรับปรุงอ่ างเก็ บน้ าห้ วยทรายขมิ นอั นเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3. สามารถน้ าสรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการฯ ดั งกล่ าวมาเป็นข้อมูล และเป็ นแนวทาง
การบริหารจัดการและวางแผนในการพัฒนาโครงการฯ และการขยายผลไปสู่เป้าหมายในระยะต่อไปได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องตามแนวพระราชด้าริ

1.4 ข้อจำกัดของกำรประเมินผล
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลในพืนที่ มีสถานการณ์ โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด
เป็นช่วง ๆ ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างในพืนที่ตอบ แล้วส่งกลับมา
ดังนัน การศึกษาในครังนี จึงเป็นไปตามข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้

บทที่ 2
พระราชดาริ และการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
2.1 แนวพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนา
พระอัจ ฉริย ภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้สะท้อนให้เห็นจากแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้าที่มีความเรียบง่าย และ
สอดคล้ องกับ ธรรมชาติ ทรงเริ่ มต้น บริห ารจัดการน้าตังแต่ห ยดแรก คือ น้าฝน ทรงมีพ ระราชด้าริ
แก้ไขปัญหาน้าแล้ง โดยการสร้างฝนเทียม ซึ่งรู้จักกันดีว่า ฝนหลวง เพื่อเพิ่มเติมน้าให้แก่พืนที่เมื่อทรง
สร้างน้าได้แล้ว ทรงคิดหาวิธีการเก็บกักน้านันในพืนที่สูง โดยท้าเป็นฝายชะลอความชุ่มชืน (Check Dam)
ในพืนที่ภูเขา หรือตามหุบต่าง ๆ เพื่อเก็บกักน้าไว้ส้าหรับใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์
ในการชะลอความชุ่มชืนให้แก่ดินและป่า ซึ่งเมื่อดินชุ่มชืนก็ส่งผลให้ป่างอกงามเจริญเติบโต และเมื่อ
ป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้าฝนตกต้องตามฤดูกาล
ฝายกั ก เก็ บ น้ าต่ าง ๆ เหล่ านี กระจายอยู่ทั่ ว ไปในที่ สู งและน้ าที่ เอ่ อ ล้ น ฝายลงมาตามแรง
โน้มถ่วง (Gravity) จะไหลลงมากักเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้าและเขื่อนเพื่อใช้ส้าหรับอุปโภคบริโภค และเป็น
แหล่งน้าส้ารองเพื่อการปลูก การเลียงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
จากอ่างเก็บน้า น้าจะถูกปล่อยผ่านพืนที่เกษตรที่ขาดแคลนน้าและถูกน้าไปใช้ในการเพาะปลูก
พืชผัก ไม้ผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ในด้านการประมง การเลียงสัตว์น้าต่าง ๆ เพื่อผลิตอาหารให้แก่
คนในท้องถิ่น และเป็นน้าอุปโภคบริโภคในชุมชน นอกจากนี น้าที่ถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
หรือเขื่อน ซึ่งหากมีปริมาณมากจนท้าให้เกิดภาวะน้าท่วม ก็มโี ครงการเชื่อมต่อโดยมีพระราชด้าริ “ผันน้า”
ที่มีปริมาณมากให้ระบายสู่พืนที่ที่มีน้าน้อยกว่าให้ รวดเร็วยิ่งขึน โดยขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้า
สายที่มีปัญหาน้าท่วมกับล้าน้าสายอื่น ๆ เพื่อระบายน้าที่มีมากออกไปสู่พืนที่ลุ่ม ขณะเดียวกัน เมื่อพืนที่ ลุ่ม
มีปริมาณน้ามาก ผนวกกับน้าทะเลที่มีระดับสูงขึน ซึ่งหากเกิดปรากฏการณ์แบบนีพร้อมกัน ปริมาณน้า
จากแผ่นดินไม่สามารถไหลออกทะเลได้ ก็จะเกิดน้าท่วมในที่ราบลุ่ม ได้แก่ พืนที่แถบกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตลอดจนพืนที่ราบลุ่มตอนกลาง และตอนใต้ ทรงหาวิธีระบายน้าส่วนที่เกินออกจากพืนที่ลุ่ม
และป้องกันน้าท่วมในพืนที่ลุ่มพร้อม ๆ กัน เป็นวิธีที่ทรงเรียกว่า “แก้มลิง” โดยการขุดลอกคลอง คูต่าง ๆ
ที่ตืนเขินให้สามารถไหลได้สะดวก และสร้างบ่อพักน้าเพื่อให้น้าที่ ไหลมานีมาพักอยู่ในบ่อก่อน เมื่อระดับ
น้าทะเลลดต่้าลง จึงค่อย ๆ ทยอยระบายน้าออกไป
นอกจากนี น้าที่ไม่ต้องการหรือผ่านการใช้สอยจนสกปรกแล้ว ก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่ แหล่งน้า
ก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ชีวิตเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และท้าลายชีวิตสัตว์น้า
ลูกกุ้ง ลู กปลา ลู กหอย ลู กปู ต่าง ๆ ทรงมีความคิดที่จะบ้าบั ดน้ าเสี ยให้ กลับ มาเป็นน้าดี โดยไม่ก่อ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะไหลคืนสู่แม่น้า ทะเล หรือมหาสมุทร จึงท้าให้เกิดโครงการบ้าบัดน้าเสีย
โดยใช้หลักการทางธรรมชาติ ได้แก่ การใช้น้าดีไล่น้าเสีย หรือการใช้เครื่องกรองน้าธรรมชาติ โดยใช้
วัชพืช อันได้แก่ ผักตบชวา มาท้าหน้าที่ดูดซับความสกปรกและสารพิษ หรือการเติมออกซิเจนให้แก่น้า
และได้พระราชทานพระราชด้าริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อให้เป็นระบบกรองน้าตามธรรมชาติ
ในขันตอนสุดท้ายก่อนไหลลงสู่ทะเล ก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริด้านการพัฒนา
แหล่งน้า จ้านวนกว่า 3,000 โครงการ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ
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แนวพระราชดาริการพัฒนาแหล่งนาที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ อ่างเก็บน้า และเขื่อน
- อ่างเก็บนา
อ่างเก็บน้า เป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทหนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร พระราชทานพระราชด้าริให้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไปด้าเนิ นงาน
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพืนที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค และท้าการเกษตร
ตัวอย่างความสาเร็จ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยเรื่องปริมาณน้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งต่อไปอาจไม่พอ จึงมีพระราช
ประสงค์ให้เขื่อนป่าสักฯ เก็บกักน้าได้มากกว่านี ดังพระราชด้าริ ตอนหนึ่งความว่า
“...ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้าตอนบนของล้าน้าสาขาแม่น้าป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้
ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้าเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก ให้พิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสม...”
พระราชด้าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 และ 25 สิงหาคม 2548

อ่างเก็บน้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กระจายอยู่ในพืนที่ต่าง ๆ รวมจ้านวน 7 อ่าง ตังอยู่ในเขต
จังหวัดลพบุ รี 1 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บ น้าห้วยหิ น ความจุ 2.25 ล้านลู กบาศก์เมตร และในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ 6 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้าห้วยป่าเลา ความจุ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้าล้าห้วยใหญ่
ความจุ 13.25 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้าห้วยน้าก้อ ความจุ 20.58 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้าห้วยนา
ความจุ 5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้าคลองล้ากง ความจุ 48.52 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้า
ห้วยเล็ง ความจุ 17.20 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมความจุทังสิน 116 ล้านลูกบาศก์เมตร
โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้าบริเวณเชิงเขาเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทัง 7 แห่ง สามารถชะลอน้า
ที่จะไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ถึง 116 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้าส้าหรับท้าการเกษตรให้ กับพืนที่
ของราษฎรในพืนที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณสองฝั่งล้าน้าและพืนที่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้า
ประมาณ 80,000 ไร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทาปัญหาอุทกภัย และ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพืนที่ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าเจ้าพระยาได้อย่างยั่งยืน
- เขื่อน
เขื่อนขนาดใหญ่ ส ร้างขึนเพื่ อเก็บกักน้าในช่วงเวลาน้ามากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลา
ที่ขาดแคลนน้า หรือสร้างปิดกันล้าน้าธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อเก็บกักน้า เพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้า บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตั วอย่ างความส าเร็ จ : เมื่ อวั นเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 19.00 น.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด้ า เนิ น โดยเรื อ พระที่ นั่ งอั งสนา ไปทรงเปิ ด 5 โครงการ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ ดังนี
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โครงการพัฒนาลุ่มน้าล้าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลสงเปลือย อ้าเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับโครงการ ความว่า
“...ให้กรมชลประทานพิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้าล้าพะยังตอนบน
อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้าล้าพะยังตอนบน (ห้วยวังค้า) เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านกุดตอแก่น และหมู่บ้านอื่น ๆ ให้มีน้าใช้ท้าการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี พร้อมทัง
พิจารณาผันน้าจากล้าห้วยยาง (ต้นน้าห้วยบางทราย) ลงมาเติมให้ กับอ่างเก็บน้าล้าพะยังตอนบนอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ...”
โครงการพัฒนาลุ่มน้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
พระราชทานภาพร่างการออกแบบโครงการหลังจากเสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่ง
ทอดพระเนตรพืนที่ลุ่มน้าก่้าเป็นภาพลายพระหัตถ์ที่เรียกว่า “ตัวยึกยือ” ประกอบด้วย ส่วนหัว อันหมายถึง
หนองหาน ซึ่งเป็นหนองน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้นก้าเนิดของล้าน้าก่้า ส่วนกระดูกสันหลัง หมายถึง
ล้าน้าก่้า ข้อที่เป็นปล้อง ๆ หมายถึง อาคารบังคับน้า ขอบล้าตัว เปรียบเสมือนคลองระบายน้า ที่คู่ขนานไปกับ
ล้าน้าก่้า และส่วนหาง คือ แม่น้าโขง แนวพระราชด้ารินี จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
ให้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้าก่้าให้มีน้าใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทังปี รวมทังบรรเทา
ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในฤดูน้าหลากอีกด้วย
โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา
มีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับโครงการ ความว่า “...ส่วนหนึ่งจะแจ้งให้ทราบได้ว่าก้าลังท้าอยู่
คือ โครงการปากพนัง เมื่อ 2-3 ปี ทางราชการ ทังทหารพลเรือนต้องไปช่วยปากพนัง แม้น้าบริโภคของ
อ้าเภอปากพนังนัน ก็ต้องบรรทุกรถไปให้ การบรรทุกน้าด้วยรถไปให้นี ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ย่อม
ทราบดีว่ามันขาดทุนแค่ไหน การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้าจะสินเปลืองเป็นสิบ ๆ หรือร้อย ๆ ล้าน แต่ถ้า
สร้างแล้วจะสามารถที่จะบริการประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุก...”
โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
มีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับโครงการ ความว่า “...ส่วนที่พิษณุโลกก็มีน้าไหลลงมาจากข้าง ๆ
อีกสายหนึ่งแควน้อย ซึ่งจะต้องท้า...อันนีก็ยังไม่ได้ท้า ซึ่งจะต้องท้า เพื่อเก็บกักน้าที่มาจากอ้าเภอชาติตระการ
อาจจะมีคนค้านว่าท้าไมท้า เขื่อนพวกนีแล้วมีประโยชน์อะไร ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เขื่อนนี
ถ้าไม่มีสองเขื่อนนี ที่นีน้าท่วมยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี จะท่วมทังหมด...”
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
มีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับโครงการ ความว่า “...โครงการเขื่อนเก็บกักน้าคลองท่าด่าน
จังหวัดนครนายก ซึ่งสร้าง ณ บริเวณจุดที่ต่้าจากน้าตกเหวนรกลงมานัน เป็นโครงการที่มีความส้าคัญมาก
เพราะนอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีน้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจ้านวนนับแสน ๆ ไร่แล้ว เขื่อนแห่งนี
จะสามารถเก็บกักน้าอุทกภัยของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ท้าให้เกิดภาวะน้าท่วมพืนที่เกษตรในบริเวณจังหวัด
นครนายกอีกต่อไป และขณะเดียวกัน ในฤดูแล้ง น้าจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพื่อชะล้างดินเปรียวในหลาย
อ้าเภอของนครนายกอีกด้วย...”
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2.2 พระราชดาริโครงการปรับปรุงอ่างเก็บนาห้วยทรายขมิน
พระราชดาริ ครังที่ 1
กองกิจ การในพระองค์ 904 ส้ า นัก ราชเลขานุก ารในพระองค์ส มเด็จ พระเจ้า อยู ่ห ัว
ได้มีห นังสือที่ พว 0005.1/2685 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แจ้งว่าตามที่ปรากฏรายงานข่าวว่า
เมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2560 พายุโซนร้อน “เซินกา” เคลื่อนตัว ผ่านพื นที่จังหวัดสกลนคร ท้าให้
ฝนตก และมีป ริม าณน้ าฝนสะสมเป็น จ้า นวนมาก เป็น ผลให้อ่างเก็บ น้า “ห้ว ยทรายขมิ น” ช้ารุด
เป็น ระยะทาง 100 เมตร ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าไหลเข้าท่วมพื นที่บ้านเรือนประชาชนและพืนที่
ทางการเกษตร เกิดความเสียหายนัน
ในการนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กปร. รีบดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บนา “ห้วยทรายขมิน” ให้ใช้การได้โดยเร็ว

พระราชดาริ ครังที่ 2
ส้านักงาน กปร. ได้มีห นังสือถวายรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย และความก้าวหน้า การ
ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย
1. กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน ดังนี
1.1 การก่ อ สร้ า งท้ า นบดิ น ชั่ ว คราว (Coffer Dam) ป้ อ งกั น น้ า ไม่ ให้ เข้ า พื นที่ ก่ อ สร้ า ง
ท้านบดินหลัก เพื่อให้สามารถเก็บกักน้าได้ โดยเริ่มด้าเนินการตังแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 แล้วเสร็จ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560
1.2 การซ่อมแซมท้านบดินหลักที่เสียหายจากอุทกภัย เริ่มด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
22 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะเก็บกักน้าได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถเก็บน้าได้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้
1.3 การขุดลอกอ่างเก็บ น้าเพิ่ม ความจุอ่างเก็บน้า ท้าการขุดลอกในช่วงประมาณเดือน
ตุลาคม 2560 จะท้าให้มีปริมาณน้าเพิ่มขึนอีกประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตร
2. แผนการด้าเนิน งานระยะต่อไป (ปีงบประมาณ 2561) จะด้าเนิน การส้ ารวจ ออกแบบ
และก่อ สร้า งท้ า นบดิน ซึ ่ง จะอยู ่ด ้า นท้า ยน้ า อ่า งเก็บ น้ า ห้ว ยทรายขมิ นใหม่ เพื ่อ ความมั ่น คง และ
เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้า โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร.
3. ศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รับผิดชอบการด้าเนินการปลู ก
หญ้าแฝกในบริเวณพืนที่ริมขอบอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน ระยะทางยาวประมาณ 4,000 เมตร โดยเริ่ม
ด้าเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พร้อมทัง เตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรบริเวณท้าย
อ่ า งเก็ บ น้ า ห้ ว ยทรายขมิ น และ 22 หมู่ บ้ า นรอบศู น ย์ ศึ ก ษาฯ ครอบคลุ ม พื นที่ 2,400 ไร่ ได้ แ ก่
เมล็ดพันธุ์ข้าว 12,125 กิโลกรัม พันธุ์ปลา 1,447,671 ตัว และปศุสัตว์ 1,650 ตัว
โดย ส้านักงาน กปร. ได้ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน
ในปีงบประมาณ 2561 ของกรมชลประทาน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริด้วย
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กองกิจการในพระองค์ 904 ส้านักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือ
ที่ พว 0005.1/3059 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 แจ้งว่า ได้น้าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
ในการนี ทรงมีพระราชกระแส ดังนี
- ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสาคัญ
- น่าจะตรวจระบบ อ่าง, เขื่อน ฯลฯ ในพืนที่นีต่อไป

พระราชดาริ ครังที่ 3
ส้ านั กงาน กปร. ได้ น้ าความกราบบั งคมทู ลพระกรุ ณาทราบฝ่ าละอองพระบาท เรื่ องรายงาน
ความก้าวหน้าการด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน จังหวัดสกลนคร สรุปความก้าวหน้า
การด้าเนินการ ดังนี
1. กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการซ่อมแซมท้านบดินหลักที่เสียหายจากอุทกภัย ให้สามารถเก็บกักน้า
ได้เต็มประสิทธิภาพ และเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ปัจจุบันด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
2. แผนการด้าเนินงานในระยะต่อไป
2.1 งานขุดลอกอ่างเก็บน้าเพิ่มความจุอ่างเก็บน้า จะเริ่มด้าเนินการขุดลอกในเดือนตุลาคม
2560 เมื่ อ ด้ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จะท้ า ให้ ป ริ ม าณน้ า เพิ่ ม ขึ นอี ก ประมาณ 600,000 ลู ก บาศก์ เมตร
จากความจุเดิม 2,400,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาในการ
ด้าเนินการประมาณ 4 เดือน
2.2 งานก่ อ สร้ า งท้ านบดิ น ใหม่ ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่า งการออกแบบท้ า นบดิ น ใหม่ ซึ่ งอยู่
ด้านท้ายน้าของอ่างเก็บน้าเดิมที่เสียหาย เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี
2.3 การตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้าและวางแผนป้องกันปัญหาน้าไหลข้ามท้านบดินอ่างเก็บน้า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในเขตจังหวัดสกลนคร จ้านวน 94 อ่าง พบว่า อยู่ในสถานะปกติ
จ้านวน 72 อ่าง และอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง คือ มีปริมาณน้าเกินร้อยละ 80 ของความจุเก็บกัก จ้านวน 22 อ่าง
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้ด้าเนินการช่วยเหลือ ดังนี
3.1 จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด้าริ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และ
ป้ องกัน ตะกอนดิ น ไหลลงอ่าง โดยด้ าเนิ น การปลู กหญ้ าแฝกบริเวณโดยรอบเหนื อขอบอ่างเก็บ น้ า
ความยาวประมาณ 4,000 เมตร จ้านวน 60,000 ต้น
3.2 จัดท้าโครงการตกกล้าแปลงรวม ณ แปลงนาบ้านหนองปลาดุก ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอ
เมืองสกลนคร โดยใช้พันธุ์ข้าวสกลนคร จ้านวน 1,750 กิโลกรัม พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
จ้านวน 137 ราย
3.3 จั ดพิ ธี เปิ ดการใช้ งานอ่ างเก็ บน้ าห้ วยทรายขมิ น เมื่ อวั น ที่ 25 สิ งหาคม 2560 โดยมี
การปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้า พร้อมทังมอบพันธุ์ปลาและปัจจัยการผลิตให้แก่ราษฎร
4. ส้านักงาน กปร. อยู่ระหว่างด้าเนินการผลิตสารคดีอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560
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กรมกิจการพิเศษ กองโครงการในพระราชด้าริ ส้านักพระราชวัง มีหนังสื อ ที่ รล 0008.3/3997
ลงวันที่ 7 กั นยายน 2560 แจ้ งมายั งเลขาธิการคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ อง
มาจากพระราชด้าริ ว่า ได้น้าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชกระแส
ดังนี
- ข้อ 2.2) ดาเนินการต่อ
- ข้ อ 2.3 น่ า จะหาวิ ธี ก ารด าเนิ น การกั บ 22 อ่ า งที่ เฝ้ า ระวั ง ให้ ดี เช่ น การปรั บ ปรุ ง ให้
ปลอดภัย และสภาพดีขึน

พระราชดาริ ครังที่ 4
ส้านักงาน กปร. ได้น้าความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง ส้านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.) ได้จัดท้าวีดิทัศน์
สารคดี “อ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ความยาว
7.06 นาที เพื่อถอดบทเรียนในการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการท้าหน้าที่ของอ่างเก็บน้า
ห้วยทรายขมิน ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชกระแสเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ ให้ บั งเกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สุ ข กั บ
ประชาชน ต่อไป
กองกิจการในพระองค์ 904 ส้านักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือ
ที่ พว 0005.1/3777 ลงวัน ที่ 29 กั น ยายน 2560 แจ้ งว่ า ได้ น าความกราบบั งคมทู ล พระกรุ ณ า
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เก็บวีดิทัศน์ไว้เป็นประวั ติศาสตร์
และให้ สานักงาน กปร. ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บนาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดปัญหา
ในการกักเก็บนาที่จะทาให้เกิดอุทกภัยจากการชารุดของอ่าง

2.3 ผลการดาเนินงานโครงการ
1. สภาพทั่วไปของอ่างเก็บนาห้วยทรายขมิน
อ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน ด้าเนิ นการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี 2496 แล้วเสร็จ
ในปี 2499 เป็น โครงการประเภทอ่างเก็บน้าพร้อมระบบส่งน้า ตังอยู่ที่ ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร พิกัด 48 QUE 973-038 ระวาง 5643III มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 2,400,000
ลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้าความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร สามารถส่งน้าให้กับราษฎรเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร พืนที่รับโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่
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2. สาเหตุการเกิดอุทกภัย
เมื่อช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” ส่งผลให้
ในพืนที่ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนบนเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสกลนคร ท้าให้ มี
ปริมาณน้าไหลลงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้มีปริมาณน้าเต็มอ่างเก็บน้า
ต่อมาได้รับ อิท ธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลั งแรงที่อ่อนก้าลั งลงจากพายุโซนร้อน
“เซินกา” ท้าให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้าเติมอีกตังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวัดปริมาณฝนสะสมได้
มากถึง 245 มิลลิเมตรในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ชั่วโมง ท้าให้มีน้าไหลหลากจากตอนบน ลงสู่อ่างเก็บน้า
มากถึง 3,750,000 ลูกบาศก์เมตร จึงเกิดน้าเอ่อล้นข้ามท้านบดินและเกิดการกัดเซาะบริเวณสันอ่างเก็บน้า
ห้วยทรายขมิน
ปริมาณน้าที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน เมื่อไหลลงสู่ล้าน้าอูนและหนองหารแล้ ว
ระดับน้าในหนองหารจะเพิ่มสูงขึน ส่งผลให้น้าจากในเขตเทศบาลเมืองสกลนครระบายได้ยาก จึงท้าให้
เกิดน้าท่วมในตัวเมืองสกลนคร

แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของน้าในจังหวัดสกลนคร
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3. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน
ส้านักงาน กปร. ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้าเนินการสนองพระราชกระแส ดังนี
กรมชลประทาน : ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และก้าลังคน เข้าด้าเนินการซ่อมแซมบริเวณ
ที่ถูกกัดเซาะอย่างเร่งด่วน โดยการก่อสร้างท้านบดินชั่วคราว (Coffer Dam) ป้องกันน้าไม่ให้ เข้าท่วม
พืนที่ก่อสร้างท้านบดินหลัก เริ่มด้าเนินงาน ตังแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
2560 และได้ด้าเนินการซ่อมแซมท้านบดินหลักควบคู่กัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

บริเวณที่ท้าการซ่อมแซมท้านบดินชั่วคราว แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

บริเวณที่ท้าการซ่อมแซมท้านบดินหลัก แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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4. งบประมาณดาเนินการ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กปร. อนุมัติงบประมาณวงเงิน
50,000,000 บาท ให้กรมชลประทานด้าเนินงาน โดยได้รับการจัดสรรเงินงวด จากส้านักงบประมาณ จ้านวน
49,543,800 บาทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการจัดสรรงบประมาณกรมชลประทาน ปี 2561
เพิ่มเติม จ้านวน 145,000,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
5. ลักษณะโครงการ
ด้าเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าห้ วยทรายขมิน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และ
เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้าที่ระดับเก็บกักเป็น 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร (เดิม 2,400,000 ลูกบาศก์เมตร)
ขนาดตัวเขื่อน (Main Dam) กว้าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร สูง 10 เมตร อาคารระบายน้าล้น จ้านวน 1 แห่ง
ท่อส่งน้าฝั่งซ้าย จ้านวน 1 แห่ง และท่อส่งน้าฝั่งขวา จ้านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี
กิจกรรมทานบดิน งบประมาณด้าเนินการ 80,000,000 บาท
- งานดินขุด
จ้านวน 116,380
ลูกบาศก์เมตร
- งานดินถม
จ้านวน 245,980
ลูกบาศก์เมตร
- งานหินย่อย
จ้านวน 5,380
ลูกบาศก์เมตร
- งานหินทิง
จ้านวน 9,540
ลูกบาศก์เมตร
- งานกรวดทรายรองพืน
จ้านวน 2,360
ลูกบาศก์เมตร
- วัสดุกรอง Chimney Drain
จ้านวน 13,470
ลูกบาศก์เมตร
และ Blanket Drain
- งานถนนลาดยาง
ความยาว 1,300
เมตร
กิจกรรมอาคารระบายนาล้น งบประมาณด้าเนินการ 52,293,800 บาท
- งานดินขุด
จ้านวน 14,466
ลูกบาศก์เมตร
- งานดินถม
จ้านวน 1,623
ลูกบาศก์เมตร
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 3,734
ลูกบาศก์เมตร
- งานเข็มเหล็กพืด
จ้านวน 1,320
เมตร
- งานกล่อง Gabion
จ้านวน 3,180
ลูกบาศก์เมตร
- งานบานระบายตรง
จ้านวน 3
ชุด
ขนาด 6.00x6.00 เมตร
กิจกรรมอาคารท่อส่งนาฝั่งซ้าย งบประมาณด้าเนินการ 24,250,000 บาท
- งานดินขุด
จ้านวน 40,302
ลูกบาศก์เมตร
- งานดินถม
จ้านวน 26,124
ลูกบาศก์เมตร
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 943
ลูกบาศก์เมตร
- งานจัดหาและติดตังท่อ Steel
จ้านวน 115
เมตร
Linner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร
- งาน Overhead Traveling Crane ขนาด 5 ตัน จ้านวน 1
ชุด
- งานอาคารควบคุมการระบายน้า
จ้านวน 1
ชุด
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กิจกรรมอาคารท่อส่งนาฝั่งขวาและอาคารท่อระบายนาลงลานาเดิม งบประมาณด้าเนินการ
28,000,000 บาท
- งานดินขุด
จ้านวน 39,633
ลูกบาศก์เมตร
- งานดินถม
จ้านวน 17,474
ลูกบาศก์เมตร
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 933
ลูกบาศก์เมตร
- งานจัดหาและติดตังท่อ Steel
จ้านวน 95
เมตร
Linner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1,200 มิลลิเมตร หนา 11.10 มิลลิเมตร
- งานจัดหาและติดตังท่อ Steel
จ้านวน 14
เมตร
Linner ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
800 มิลลิเมตร หนา 7.9 มิลลิเมตร
- งาน Overhead Treveling
จ้านวน 1
ชุด
Crane ขนาด 5 ตัน
- งานอาคารควบคุมการระบายน้า
จ้านวน 1
ชุด
กิจกรรมเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน งบประมาณด้าเนินการ 5,000,000 บาท
- งานจัดหาและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จ้านวน 20
ชุด
กิจกรรมที่ทาการบ้านพัก และขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณด้าเนินการ 5,000,000 บาท
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ใช้ระยะเวลาการด้าเนินการก่อสร้าง 1 ปี 2 เดือน (ตังแต่เดือนสิงหาคม 2560 - กันยายน 2561)
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถส่งน้าสนับสนุนพืนที่ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่ ให้แก่ราษฎร
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลพังขว้าง และบ้านขมิน หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8
ต้าบลขมิน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ้านวน 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน มีน้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค
ผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนงาน โดยส้านักงาน กปร.
ได้จัดท้ารายงานความก้าวหน้าทุกเดือน นับตังแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2561 รวม
ทังสิน 15 ฉบับ
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ภาพกิจกรรมท้านบดินเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ

ภาพกิจกรรมอาคารระบายน้าล้นเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ภาพกิจกรรมอาคารท่อส่งน้าฝั่งซ้ายเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ

ภาพกิจกรรมอาคารท่อส่งน้าฝั่งขวาและอาคารท่อระบายน้าลงล้าน้าเดิมเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ
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8. การบริหารจัดการอ่างเก็บนาห้วยทรายขมินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ใช้รูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC: Joint Management Committee) โครงการ
ชลประทานสกลนคร (ลุ่มน้าย่อยห้วยทรายขมิน)
- เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ล งนามในค้าสั่ ง
โครงการชลประทานสกลนคร ที่ 4729/2560 แต่งตังคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการชลประทาน
สกลนคร (ลุ่มน้าย่อยห้วยทรายขมิน) ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าห้ วยทรายขมิน อ่างเก็บน้าห้ วยน้าบ่อ
อ่างเก็บน้าห้วยทรายตอนบน 1 ห้วยทรายตอนบน 2 และห้วยทรายตอนบน 3 มีนายอ้าเภอเมืองสกลนคร
เป็ นประธาน และมี ผู้ อ้านวยการส้ านั กงานชลประทานที่ 5 ผู้ อ้านวยการโครงการชลประทานสกลนคร
ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ และหัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สกลนคร เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
- เมื่อวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โครงการชลประทานสกลนคร ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการชลประทานสกลนคร (ลุ่มน้าย่อยห้วยทรายขมิน) ครังที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลขมิน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อวางแผนการบริหารจั ดการน้า
ในลุ่ มน้ าย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบ้า นายอ้าเภอเมืองสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม

ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการชลประทานสกลนคร
(ลุ่มน้าย่อยห้วยทรายขมิน) ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
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9. การดาเนินการขุดลอก
- เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 กรมการทหารช่าง ได้ด้าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน
โดยได้รับงบประมาณด้าเนินงาน 36,470,000 บาท ปริมาตรดินขุด จ้านวน 600,000 ลูกบาศก์เมตร

การด้าเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน (ภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561)

การสนับสนุนการดาเนินงานโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
- เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด้าริ
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่าง โดยด้าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
ขอบอ่างเก็บน้าด้านบน (เขตระดับน้าสูงสุด) ซ้อนกันเป็นชันระยะทางประมาณ 4,000 เมตร ใช้กล้า
หญ้าแฝกรวมประมาณ 100,000 กล้า ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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ภาพการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และป้องกันตะกอนทรายตกจมลงในอ่างเก็บน้า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
- เมื่อวัน ที่ 8 พฤศจิ กายน 2561 ศูน ย์ศึกษาการพัฒ นาภูพ านอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ
ได้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมหญ้าแฝกตามแนวพระราชด้าริ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน ระยะทางประมาณ 4,100 เมตร ใช้หญ้าแฝก
จ้านวน 150,000 กล้า เพื่อทดแทนหญ้าแฝกที่ด้าเนินการปลูก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และป้องกัน
การกัดเซาะตะกอนไหลลงในอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน
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ภาพกิจกรรมซ่อมเสริมหญ้าแฝกตามแนวพระราชด้าริ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริได้สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จ้านวน 137 รายได้แก่ พันธุ์ปลา จ้านวน 73,000 ตัว พันธุ์ไก่ ด้าภูพาน
จ้านวน 140 ตัว เป็ดบาบารี จ้านวน 10 ตัว กิ่งพันธุ์มะนาว 210 กิ่ง ชุดยาสมุนไพรพืนบ้าน 100 ชุด
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมตกกล้าแปลงรวม บนพืนที่จ้านวน 8 ไร่ ณ แปลงนา
บ้านหนองปลาดุก โดยใช้พันธุ์ข้าวสกลนคร จ้านวน 1,750 กิโลกรัม และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
ได้ถอนกล้าแปลงรวมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรบ้านหนองปลาดุก จ้านวน 22 ราย คิดเป็นพืนที่รวม 79 ไร่
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ภาพกิจกรรมตกกล้าแปลงรวมและมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมถอนกล้าแปลงรวมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
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3. จัดอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้นาย่อยรอบอ่างเก็บนาห้วยทรายขมิน
- เมื่อวันที่ 18- 19 สิงหาคม 2560 ได้จัดฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ดให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
รอบอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน จ้านวน 120 คน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ดให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 18- 19 สิงหาคม 2560
- เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้จัดอบรมอาชีพหลั กสู ตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้าย่อยรอบอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน จ้านวน 106 คน พร้อม
ทังสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจะมีกิจกรรมต่อเนื่องและขยายผลในระยะต่อไป

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561
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การดาเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานอื่น ๆ
1. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ในรอบปี 2561 – 2562 ได้ด้าเนินการ ดังนี
- ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืนที่อ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ โดยการจัดฝึกอบรม ได้แก่
1) การเกษตรผสมผสาน 40 ราย 2) การปลูกพืชใช้น้าน้อย 35 ราย มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน จ้านวน 115 ครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เช่น เมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ ครัวเรือนละประมาณ 5 ชนิด
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน าจืดเขต 3 (สกลนคร) ได้ด้าเนินงานตังแต่ปี 2560 มีผลการ
ด้าเนินงาน ดังนี
- เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ได้แก่ กุ้งก้ามกราม และปลากินพืช ปัจจัยการผลิตใช้งบประมาณปกติ
ของกรมประมงด้าเนินการ
- ปี 2563 เพิ่มผลผลิตโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่เหมาะสม
3. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร น้าเสนอข้อมูลการด้าเนินงานตังแต่ปี 2560 – 2561 คือ
- เร่งด้าเนินการปลูกแฝก ภายหลังจากที่เกิดเหตุอ่างฯ เสียหาย ร่วมกับศูนย์ฯภูพานฯ และ
จังหวัดสกลนคร ขุดลอกล้าห้วยทรายฯ ปลูกหญ้าแฝก
- โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้าบริเวณรอบล้าห้วยและ ทางล้าเลียงในไร่นา โดยใช้
หญ้าแฝก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส้านักงาน กปร.
- โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพืนที่นาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจัดท้าโครงการ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งจะมีกิจกรรมย่อย ๆ ในพืนที่ ได้แก่ การปรับรูปแปลงนา การท้าทางล้าเลียง
ในไร่นา การขุดบ่อดักตะกอน และปรับปรุงพืนที่นาแบบประณีต
- จัดสร้างอาคารทดน้าและท่อลอดเหลี่ยมในล้าห้วยทราย ในช่วงก่อนด้าเนินการหลังเกิดเหตุ
- ส้ารวจพืนที่เสียหายและความต้องการได้รับความช่วยเหลือที่ประชาชนต้องการได้รับ
จากส่วนราชการ ร่วมกับ ผู้น้าท้องถิ่น ได้รับงบประมาณด้าเนินการปรับรูปแปลงนาให้ราษฎรสามารถ
ท้าเกษตรได้ เป็นพืนที่ประมาณ 3,000 ไร่
4. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
การด้าเนินงานช่วยเหลือหลังจากสถานการณ์ยุติตามระเบียบของ ปภ. ที่รับผิดชอบ ได้แก่
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ยกรณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2560 ได้ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีเงินช่วยเหลือจากส้านักนายกรัฐมนตรีบางส่วนทังด้านชีวิต
และทรัพย์สิน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัย สามารถรู้ขันตอน รู้หลักในการ
แจ้งเตือน รู้จักการดึงข้อมูลแจ้งเตือนภัยในพืนที่ได้ กรณีที่หน่วยงานอยู่นอกพืนที่ กรณีเกิดภัยต่าง ๆ จะได้
สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึนได้
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5. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
โครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟิลท์คอนกรีต สายทางเข้าอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ
ความยาว 1.696 กม. ความกว้าง 5-6 ม. พร้อมกับเครื่องหมายจราจร ซึ่งด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
สิงหาคม 2562
6. สานักงานจัดรูปที่ดินและระบบนาเพื่อเกษตรกรรม มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
ด้าเนินการภายหลังการเกิดเหตุการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรได้ร้องขอ
ให้ด้าเนินโครงการพัฒนารูปแบบชลประทานระดับแปลงนาเข้าสู่แปลงเกษตรกร ซึ่งพืนที่ บริการของ
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมินฯ มีพืนที่บริการประมาณ 6,200 ไร่ ได้รับการพัฒนาจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมไปแล้วประมาณ 2,000 ไร่ จึงเหลือพืนที่ที่เห็นสมควรด้าเนินการอีกประมาณ 3,700 ไร่
โดยกระบวนการได้มีการลงพืนที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรที่เกิดขึน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และจัดท้ากระบวนการคัดเลือกผู้น้ากลุ่มเกษตรกรในการแต่งตังเป็นคณะกรรมการจัดระบบน้าชุมชนขึน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
7. อาเภอเมืองสกลนคร มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
แต่งตังคณะท้างานร่วมกับชลประทาน โดยคณะท้างานจะมีผู้น้าท้องถิ่น อบต. และเทศบาล
และผู้ น้ าท้ องถิ่ น ทั ง 2 ต้ าบล และผู้ ใหญ่ บ้ านทั ง 8 หมู่ บ้ าน รวมถึ งหมู่ บ้ า นพื นที่ ใกล้ เคี ย งมาเป็ น
คณะท้างานร่วมกัน ได้มีการประชุมร่วมกับชลประทานปีละประมาณ 2 ครัง โดยจะมีการประเมินผล
การท้างานทุกปี มีการวางแผนการด้าเนินงาน โดยเฉพาะด้านการเกษตรจะมีการวางแผนว่าในแต่ละปี
เกษตรกรมีน้าในการปลูกพืชฤดูแล้งเท่าไหร่ และฤดูฝนที่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้า ที่จะตกกล้าไม่เพียงพอ
ได้มีการวางแผนร่วมกันกับชลประทานจังหวัดโดยตลอด
นอกจากนี พัฒนาที่ดินและอ้าเภอ ได้ด้าเนินการสร้างฝาย 3 แห่ง เพื่อให้มีฝายกักเก็บน้าไว้ใช้
ท้าการเกษตร สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้
8. องค์การบริหารส่วนตาบลขมิน และผู้นาท้องถิ่น มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
- ร่วมส้ารวจความเสียหายพืนที่หมู่บ้านกับผู้น้าท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ส้านักงานพัฒนาที่ดินที่เข้ามาช่วยเหลือในการปรับรูปแปลงนาให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิมให้กับเกษตรกร
- องค์ การบริ หารส่ วนต้ าบลขมิ น (อบต.ขมิ น) ได้ ของบประมาณผ่ านทางอ้าเภอ จั งหวั ด
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส้านักงาน ปภ.) และขอรับการสนับสนุนขุดลอกล้าห้วยทรายขมิน
ตอนล่าง ประมาณ 1.5 กม. เพื่อให้คืนสู่สภาพเดิม
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การตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้าในจังหวัดสกลนคร
ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่ วงใยถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้า
ในเขตพืนที่จังหวัดสกลนคร โดยส้านักงาน กปร. ได้ประสานงานร่วมกับกรมชลประทาน ด้าเนินการ
สนองพระราชด้าริเข้าส้ารวจพบว่า มีอ่างเก็บน้า จ้านวน 22 แห่ง ที่อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง ซึ่ง กรมชลประทาน
ได้จัดสรรงบประมาณเข้าด้าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้าทังหมดให้คงสภาพดี
กรมชลประทาน มอบหมายให้ส้านักงานชลประทานที่ 5 ร่วมกับโครงการชลประทานสกลนคร
เข้าด้าเนินการส้ารวจสภาพอ่างเก็บน้า ได้มีพระราชด้าริให้ด้าเนินการ ตรวจสอบ พบว่า อ่างเก็บน้าขนาด
กลาง/เล็ก ในเขตพืนที่จังหวัดสกลนคร ที่มีความเสี่ยงต่อการช้ารุด เสียหาย จากเหตุอุทกภัย จ้านวน
22 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้าที่สร้างมานาน โดยกรมชลประทานจะพิจารณาออกแบบแก้ไขโดยใช้
หลักการค้านวณปริมาณน้า ที่ไหลเข้าออกภายในอ่างเก็บน้า ซึ่งกรมชลประทานได้เข้าด้าเนินการปรับปรุง
โดยใช้งบประมาณปกติด้าเนินการแล้วเสร็จทังสิน ในปีงบประมาณ 2561 ดังรายชื่ออ่างเก็บน้า ต่อไปนี
ที่
1

ตารางแสดงการสารวจอ่างเก็บนาที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง จานวน 22 แห่ง
โครงการ
การดาเนินการปรับปรุง
อ่างเก็บน้าบ่อสะอืออันเนื่องมาจาก
1. ปรับปรุงตัวท้านบดินที่ช้ารุดเสียหาย และใช้หินทิง
พระราชด้าริ
ป้องกันการกัดเซาะทังด้านหน้าเขื่อนและด้านท้าย
ต้าบลนาเพียง อ้าเภอกุสุมาลย์
เขื่อน
จังหวัดสกลนคร
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
3. เรื่องถนนจะน้าไปพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
4. ตัดต้นไม้บริเวณท้านบดิน

2

อ่างเก็บน้าห้วยโศกอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
ต้าบลม่วง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร

1. ท้าการปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) ปิดด้าน
เหนือน้าในบริเวณรอยต่อระหว่างสันเขื่อนเดิมกับ
ถนนลูกรังที่มีการถมเพิ่ม
2. ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณที่มีแอ่งน้า
3. เพิ่ ม อาคารระบายน้ า ล้ น ฉุ ก เฉิ น บริ เวณฐานยั น
เขื่อนฝั่งซ้าย

3

อ่างเก็บน้าห้วยทรายสว่าง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลสว่างแดนดิน
อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ปรับปรุงตัวท้านบดินที่ช้ารุดเสียหาย และใช้หินทิง
ป้องกันการกัดเซาะทังด้านหน้าเขื่อนและด้านท้าย
เขื่อน
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
3. เรื่องถนนจะน้ าไปพิ จารณาแนวทางการแก้ ปั ญหา
ต่อไป
4. ตัดต้นไม้บริเวณท้านบดิน

25
ที่
4

โครงการ
อ่างเก็บน้าห้วยนกเค้าอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

การดาเนินการปรับปรุง
1. ปรับปรุงด้านท้ายอาคารทางระบายน้าล้น โดยใช้
Gabion เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
2. เพิ่ม Emergency Spillway
3. ปรับปรุงผิวทางเป็นAsphaltic Concrete

5

อ่างเก็บน้าวังกอไผ่อันเนื่องมาจาก
1. ปรับปรุงตัวท้านบดินที่ช้ารุดเสียหาย และใช้หินทิง
พระราชด้าริ
ป้องกันการกัดเซาะทังด้านหน้าเขื่อนและด้านท้าย
ต้าบลทุ่งแก อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
เขือ่ น
สกลนคร
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
3. เรื่องถนนจะน้าไปพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา
ต่อไป
4. ตัดต้นไม้บริเวณท้านบดิน

6

อ่างเก็บน้าหนองทุ่งมนอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

8

อ่างเก็บน้าภูเพ็ก
ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร

9

อ่างเก็บน้าค้ามะโคตรอันเนื่องมาจาก 1. ปรับปรุงอาคารท่อส่งน้าทังสองแห่ง
พระราชด้าริ
2. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัด
เพือ่ ใช้ส้าหรับการพร่องน้า
สกลนคร
3. ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ
Abutment ฝั่งซ้าย
4. ปรับปรุงอาคารระบายน้าล้นให้สามารถระบายน้า
ปริมาณน้าสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้า 50 ปี

1. ย้ายต้าแหน่งประตู (Gate) รับน้าซึ่งเดิมตังไว้
บริเวณอ่างเก็บน้าทุ่งหนองมน (ปัจจุบันช้ารุด) มา
ไว้บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างคลองผันน้าด้านท้าย
อ่างเก็บน้าวังกอไผ่
และท่อทางน้าเข้า
2. ท้าตะแกรงกันขยะแบบเอียงบริเวณทางน้าเข้า
3. ควรมี Manhole ทุกระยะ 100 เมตร
1. ปรับปรุงตัวท้านบดินที่ช้ารุดเสียหาย และใช้หินทิง
ป้องกันการกัดเซาะทังด้านหน้าเขื่อนและด้านท้าย
เขื่อน
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
3. เรื่ อ งถนนทางโครงการจะน้ า ไปพิ จ ารณาแนว
ทางการแก้ปัญหาต่อไป
4. ตัดต้นไม้บริเวณท้านบดิน

26
ที่
10

โครงการ
อ่างเก็บน้าบ้านแพงตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

การดาเนินการปรับปรุง
1. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
2. ปรับปรุงอาคารระบายน้าล้นให้สามารถใช้การได้
เต็มศักยภาพ
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment
ฝั่งซ้าย

11

อ่างเก็บน้าภูน้อยอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
ต้าบลส่องดาว อ้าเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

1. ปรับปรุงอาคารระบายน้าล้น
2. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
3. ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉิน บริเวณ
Abutment
ฝั่งซ้าย

12

อ่างเก็บน้าหนองแปน 2
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

1. ปรับปรุงท้านบดิน
2. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
3. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มี ความจุตามศักยภาพ
4. ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ
Abutment
ฝั่งซ้าย

13

อ่างเก็บน้าฝายต้นน้า
ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ก่อสร้างอาคารบังคับน้าแบบมีบานปิด-เปิด
บริเวณจุดที่น้าไหลลงอ่างน้าซับ 3
2. ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้าที่จะก่อสร้าง
พร้อมดาดคอนกรีต
3. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

14

อ่างเก็บน้าหนองบัวแพอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
ต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ปรับปรุงท้านบดิน
2. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
3. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
4. ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉิน

27
ที่
15

โครงการ
อ่างเก็บน้าหนองแปน 1
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลหนองแปน อ้าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

การดาเนินการปรับปรุง
1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ท้าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ทขี่ ึนปกคลุมบริเวณท้านบ
ดิน ของเขื่อน โดยการตัดต้องไม่ท้าให้ตายเพราะ
รากต้นไม้ใหญ่ถ้าเน่าเปื่อยจะเป็นอันตรายกับตัวเขื่อน
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ
Abutment ฝั่งขวา
4. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า

16

อ่างเก็บน้าน้าซับ 2
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

17

อ่างเก็บน้าน้าซับ 3
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ก้าจัดวัชพืชที่ขึนบริเวณรอบๆ อาคารระบายน้าล้น
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment
ฝั่งขวา
4. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment
ฝั่งซ้าย
3. ท้าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ขึนปกคลุมบริเวณท้านบ
ดิน รวมถึงก้าจัดวัชพืชที่ขึนบริเวณรอบ ๆ อาคาร
ระบายน้าล้น
4. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า

18

อ่างเก็บน้าน้าซับ 4
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ท้าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึนปกคลุมบริเวณ
ท้านบดินของเขื่อนรวมถึงก้าจัดวัชพืชที่ขึนบริเวณ
รอบ ๆ อาคารระบายน้าล้น
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment
ฝั่งขวา
4. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า

28
ที่
19

โครงการ
อ่างเก็บน้าหนองไผ่ 2
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

การดาเนินการปรับปรุง
1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสันท้านบดิน
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ
Abutment ฝั่งขวา
4. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า

20

อ่างเก็บน้าห้วยหาด
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลส่องดาว อ้าเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ท้าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึนปกคลุมบริเวณ
ท้านบดินของเขื่อน
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ Abutment
ฝั่งขวา
4. ซ่อมแซมอาคารระบายน้าล้นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า

21

อ่างเก็บน้าห้วยค้าบากน้อย
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ต้าบลบงเหนือ อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
2. ท้าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึนปกคลุมบริเวณ
ท้านบดินของเขื่อน
3. เพิ่มอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินบริเวณ
Abutment ฝั่งขวา
4. ปรับปรุงอาคารระบายน้าล้นให้สามารถระบายน้า
ได้มากกว่าปริมาณน้าสูงสุดที่รอบ 50 ปี
5. ซ่อมแซมลาดด้านท้ายของท้านบดินที่มีการกัด
เซาะจากน้าฝน
6. ก่อสร้างอาคารทิงน้าลงล้าน้าเดิม (River Outlet)
เพื่อใช้ส้าหรับการพร่องน้า
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อ่างเก็บน้าห้วยน้าหยาดอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
ต้าบลค้อเขียว อ้าเภอวาริชภูมิ
จังหวดสกลนคร

1. ปรับปรุงลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายท้านบดิน
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
3. ก่ อ สร้ า งอาคารระบายน้ า ล้ น ฉุ ก เฉิ น บริ เ วณ
Abutment ฝั่งซ้าย
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิธีการศึกษา


ขอบเขตของการติดตามประเมินผล

- กรอบระยะเวลาของงานประเมิน (ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564)
- พื้นที่ดาเนินการประเมิน
พื้นที่รับประโยชน์จำกโครงกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่ทำกำรเกษตรในฤดูแล้ง 3,000 ไร่ และฤดูฝน 1,000 ไร่ คือ
บ้ำนห้วยทรำย หมู่ที่ 4 บ้ำนพังขว้ำงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพังขว้ำง และบ้ำนขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้ำนพำน หมู่ที่ 8
ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนร่วมดำเนินงำนโครงกำร
ปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้

กำรติดตำมประเมินผลครั้งนี้ มีกำรศึกษำเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. กำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ รวบรวมข้ อ มู ล จำกเอกสำร (Documentary Study) ได้ แ ก่ แผนที่
ภำพถ่ำย และรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนโครงกำรที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมินผลโครงกำร ฯ
2. กำรศึ กษำภำคสนำม (Field Work Study) โดยใช้ แบบส ำรวจเป็ น เครื่อ งมื อ ในกำรเก็ บ
ข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริง ดังนี้
2.1 กำรใช้แบบสำรวจจัดส่งให้ ประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ เพื่อทรำบถึงกำร
ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละผลกระทบจำกโครงกำรฯ โดยท ำกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบเจำะจง (Purposive
Sampling) ตอบแบบสำรวจ จำนวน 80 ตัวอย่ำง
2.2 กำรใช้แบบสำรวจจัดส่งให้เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1 ตัวอย่ำง
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนในกำรประมวลผล เริ่มจำกกำรนำข้อมูลภำคสนำมมำทำกำรบรรณำธิกรณ์ข้อมูล (Edit)
จัดทำคู่มือลงรหัส (Coding) และลงรหัสข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จำกนั้นเป็นขั้นตอนของกำรประมวลผล
ก่อนที่จะนำผลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำทำงสถิติที่สำคัญ 4 ส่วน คือ
1. ค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้วัดกำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล โดยนำเสนอในรูปตำรำง
2. ค่ำตัวกลำงเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อนำข้อมูลที่แสดงจำนวนมำพิจำรณำค่ำเฉลี่ย
3. ค่ำ สูง สุด (Maximum) และค่ำต่ำสุด (Minimum) เพื่อ น ำมำวัด ค่ำสูงสุด และค่ำต่ำสุด
ในช่วงของข้อมูลที่แสดงจำนวน
หลั งจำกกำรประมวลผลด้ว ยคอมพิ วเตอร์ ได้ นำค่ำสถิติ จำกกำรแปรผลข้อมู ล มำน ำเสนอ
ในรูปแบบของตำรำงข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Data) และนำข้อมูลมำแปลควำมหมำยให้เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) เพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงตรรกะ โดยกำรอธิบำย
และพรรณนำประกอบกับฐำนข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลจากประชาชน

จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยใช้แบบสำรวจในกำรสอบถำมประชำชนกลุ่ มตัวอย่ำง
ผู้รับประโยชน์จำกโครงกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร
จำนวน 80 ตัวอย่ำง ในช่วงวันที่ 21 สิงหำคม – 5 ตุลำคม 2563 พบข้อมูลในแต่ละด้ำน ดังนี้
ผู้ตอบส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย ร้อยละ 68.8 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 31.3 ผู้ตอบมีอำยุเฉลี่ย
60 ปี โดยร้อยละ 40.0 มีอำยุระหว่ำง 61 - 70 ปี รองลงมำ ร้อยละ 33.8 มีอำยุระหว่ำง 51 -60 ปี และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 2.5 มีอำยุต่ำกว่ำ 40 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 มีสถำนภำพสมรส รองลงมำ ร้อยละ
15.0 มีสถำนภำพหม้ำย และน้อยที่สุดร้อยละ 1.3 มีสถำนภำพหย่ำร้ำง นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 98.8
โดยร้อยละ 67.5 มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ และมีผู้ตอบน้อยที่สุด จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 1.3
ได้แก่ ไม่ได้เข้ำรับกำรศึกษำ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ดังแสดงไว้ใน
ตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชำชน
ลักษณะข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ/
1. ชำย
55
68.8
2. หญิง
25
31.3
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จานวน

ร้อยละ

2
8
27
32
7
4

2.5
10.0
33.8
40.0
8.8
5.0

อายุเฉลี่ยประชาชนผู้ให้การสัมภาษณ์ 60 ปี
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หม้ำย
4. หย่ำร้ำง
5. ไม่ตอบ

3
62
12
1
2

3.8
77.5
15.0
1.3
2.6

ศาสนา
1. พุทธ
2. ไม่ตอบ

79
1

98.8
1.3

ระดับการศึกษา
1. ไม่ได้เรียน
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษำ
4. ปวช./ปวส.
5. ปริญญำตรี
6. สูงกว่ำปริญญำตรี
7. ไม่ตอบ

1
54
7
5
1
1
11

1.3
67.5
8.8
6.3
1.3
1.3
13.8

อายุ/
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต่ำกว่ำ 40 ปี
41 – 50
51 – 60
61 -70
71 ปีขึ้นไป
ไม่ตอบ

ระยะเวลาอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ
จำกกำรศึกษำระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำร พบว่ำ ประชำชนมีระยะเวลำกำรอยู่อำศัย
ในพื้นที่โครงกำรฯ เฉลี่ย 54 ปี โดยร้อยละ 32.5 มีระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในถิ่นฐำน 41-60 ปี รองลงมำ
ร้อยละ 30.0 มีระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในถิ่นฐำน 21 – 40 ปี และน้อยที่สุ ดมีผู้ ตอบจำนวนเท่ำกัน
ร้อยละ 10.0 ได้แก่ มีระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในถิ่นฐำนต่ำกว่ำ 20 ปี และไม่ตอบ ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 2

33
ตารางที่ 2 ระยะเวลาอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย
1. ต่ำกว่ำ 20 ปี
2. 21 - 40 ปี
3. 41 - 60 ปี
4. 61 ปีขึ้นไป
5. ไม่ตอบ
ต่ำสุด 5 ปี
สูงสุด 67 ปี
ระยะเวลำที่อยู่อำศัย เฉลี่ย 54 ปี

จานวน
8
24
26
14
8

ร้อยละ
10.0
30.0
32.5
17.5
10.0

จานวนสมาชิกในครัวเรือน
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มีสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.0
มีสมำชิกจำนวน 4-6 คน/ครัวเรือน รองลงมำ ร้อยละ 20.0 มีสมำชิกจำนวน 1-3 คน/ครัวเรือน และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 15.0 มีสมำชิกจำนวน 7 คนขึ้นไป/ครัวเรือน โดยมีสมำชิกครัวเรือนอยู่ที่อยู่ในภำค
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 97.5 และมีสมำชิกครัวเรือนที่อยู่ในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.2 ดังแสดงไว้ใน
ตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนสมาชิกในครัวเรือน
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
1. 1 - 3 คน
16
20.0
2. 4 - 6 คน
52
65.0
3. 7 คน ขึ้นไป
12
15.0
ต่ำสุด 1 คน /สูงสุด 12 คน
จำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน
จำนวนสมำชิกที่อยู่ในภำคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 97.5
จำนวนสมำชิกที่อยู่ในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.2
การประกอบอาชีพ
จำกกำรศึกษำอำชีพหลั กผู้ ตอบแบบสอบถำม พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 93.7 ท ำอำชีพเกษตร
รองลงมำ จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 2.5 ทำอำชีพรับจ้ำง และไม่ตอบ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 กำลังศึกษำ
จำกกำรศึกษำ ประเภทของกำรทำกำรเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่ทำนำ
ร้อยละ 94.6 รองลงมำ เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 40.0 และน้อยที่สุด ทำอำชีพประมง ร้อยละ 6.7 ดังแสดงไว้ใน
ตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก
1. เกษตร
2. รับจ้ำง
3. กำลังศึกษำอยู่
4. ไม่ตอบ
ประเภทของการทาการเกษตร
1. ทำนำ
2. ทำไร่
3. ปลูกผัก
4. ทำสวน/ไม้ผล
5. เลี้ยงสัตว์
6. ประมง
7. รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
8. ไม่ระบุ

จานวน

ร้อยละ

75
2
1
2

93.7
2.5
1.3
2.5

71
0
9
6
30
5
6
1

94.6
0.0
12.0
8.0
40.0
6.7
8.0
1.3

การเป็นสมาชิกกลุ่ม
จำกกำรศึกษำกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นสมำชิกกลุ่ม ร้อยละ 96.3
ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกจำนวน 3 กลุ่ม ร้อยละ 39.0 รองลงมำ เป็นสมำชิกจำนวน 2 กลุ่ม ร้อยละ
28.6 และน้อยที่สุด เป็นสมำชิกจำนวน 1 กลุ่ม ร้อยละ 9.1
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.7 เป็นสมำชิกกลุ่มฌำปณกิจ รองลงมำร้อยละ 87.0 เป็นสมำชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 เป็นสมำชิกกลุ่มสตรี ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 การเป็นสมาชิกกลุ่ม
จานวน
ร้อยละ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ไม่เป็น
3
3.8
เป็น
77
96.3
จานวนกลุ่มที่เป็นสมาชิก
1. 1 กลุ่ม
2. 2 กลุ่ม
3. 3 กลุ่ม
4. มำกกว่ำ 3 กลุ่ม
(ต่ำสุด 1 กลุ่ม / สูงสุด 4 กลุ่ม / จำนวนคนที่มำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 3 กลุ่ม)

7
22
30
18

9.1
28.6
39.0
23.4
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การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ชื่อกลุ่มที่เป็นสมาชิก ได้แก่
1. กลุ่มฌำปณกิจ
2. กลุ่มผู้ใช้น้ำ
3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน
4. กลุ่มออมทรัพย์
5. กลุ่มเกษตร/ประธำนกลุ่มเกษตร
6. กลุ่มจัดกำรป่ำไม้
7. กลุ่มสตรี

จานวน
76
67
53
19
5
2
1

ร้อยละ
98.7
87.0
68.8
24.7
6.5
2.6
1.3

การมีตาแหน่งในพื้นที่ชุมชน
จำกกำรศึกษำกำรมีตำแหน่งในพื้นที่ชุมชน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นผู้มีตำแหน่ ง
ในพื้นที่ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ ง รองลงมำ ร้อยละ 16.7 เป็นผู้มีตำแหน่งในพื้นที่จำนวน 2 ตำแหน่ง และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 เป็นผู้มีตำแหน่งในพื้นที่จำนวน 3 ตำแหน่ง
โดยผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 เป็นผู้มีตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำ รองลงมำ จำนวนเท่ำกัน
ร้อยละ 25.0 เป็ นผู้มีตำแหน่ งกำนั น/ผู้ใหญ่ บ้ำน หั วหน้ำกลุ่ มออมทรัพย์ และมีตำแหน่งอื่น ๆ เช่น
กรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ และน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 เป็นผู้มีตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มอำชีพ ดังแสดงไว้
ในตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 การมีตาแหน่งในพื้นที่ชุมชน
จานวน
ร้อยละ
การมีตาแหน่งในพื้นที่ชุมชน
ไม่มี
67
83.7
มี
12
15.0
ไม่ตอบ
1
1.3
จานวนตาแหน่ง
1. 1 ตำแหน่ง
9
75.0
2. 2 ตำแหน่ง
2
16.7
3. 3 ตำแหน่ง
1
8.3
(ต่ำสุด 1 ตำแหน่ง / สูงสุด 3 ตำแหน่ง / จำนวนคนที่
มำกที่สุด(ฐำนนิยม) 1 ตำแหน่ง)
ชื่อตาแหน่ง ได้แก่
1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
3
25.0
2. หัวหน้ำกลุ่มอำชีพ
1
8.3
3. หัวหน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำ
6
50.0
4. หัวหน้ำกลุ่มออมทรัพย์
3
25.0
5. อื่น ๆ เช่น กรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้ช่วย อสม.
3
25.0
6. ไม่ตอบ
1
8.3
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การทาการเกษตร
จำกกำรศึกษำกำรทำกำรเกษตร พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 ทำกำรเกษตร 1 ประเภท
รองลงมำ ร้อยละ 30.0 ทำกำรเกษตร 2 ประเภท
โดยส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 51.3 ท ำกำรเกษตรเชิ งเดี่ ยว รองลงมำ ร้ อยละ 43.4 ท ำกำรเกษตร
ธรรมชำติ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 ได้แก่ ทำกำรเกษตรทฤษฏีใหม่ วนเกษตร และฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 7
ตารางที่ 7 การทาการเกษตร
จานวน
ร้อยละ
การทาการเกษตร
จานวนประเภทของการทาการเกษตร
1. ทำกำรเกษตร 1 ประเภท
49
61.3
2. ทำกำรเกษตร 2 ประเภท
24
30.0
3. ทำกำรเกษตร 3 ประเภท
3
3.8
4. อื่น ๆ
3
3.8
5. ไม่ตอบ
1
1.3
(ต่ำสุด 1 ประเภท / สูงสุด 3 ประเภท / จำนวนคนที่
มำกที่สุด(ฐำนนิยม) 1 ประเภท)
ประเภทของการทาการเกษตร ได้แก่
1. เกษตรเชิงเดี่ยว
2. เกษตรธรรมชำติ
3. เกษตรผสมผสำน
4. เกษตรอินทรีย์
5. สวนผัก
6. เกษตรปลอดสำรพิษ
7. ฟำร์มเลี้ยงสัตว์
8. ทฤษฎีใหม่
9. วนเกษตร
10.ฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

39
33
8
8
7
4
4
1
1
1

51.3
43.4
10.5
10.5
9.2
5.2
5.2
1.3
1.3
1.3

รายได้ของครัวเรือน
จำกกำรศึ ก ษำรำยได้ ร วมของครั ว เรื อ นในรอบปี 2562 พบว่ ำ ผู้ ต อบมี ร ำยได้ ร วมเฉลี่ ย
157,902.60 บำท/ปี ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจำกแหล่งรำยได้ของผู้ตอบ พบว่ำ มีแหล่งรำยได้จำกเงินเดือนประจำ
(ข้ำรำชกำร/พนักงำนบริษัทเอกชน) มำกที่สุด เฉลี่ย 168,977.80 บำท/ปี รองลงมำ มีรำยได้จำกลูกให้
เฉลี่ย 66,208.33 บำท/ปี และน้อยที่สุด มีรำยได้จำกสวัสดิกำรของรัฐ (บัตรผู้สูงอำยุ/ บัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ ฯลฯ) เฉลี่ย 11,550.00 บำท/ปี ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 8
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ตารางที่ 8 รายได้ของครัวเรือน
รายได้ของครัวเรือนในรอบปี
1. รำยได้รวม
2. เกษตร
3. รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
4. รับจ้ำงทั่วไป
5. ธุรกิจ/ค้ำขำย
6. เงินเดือนประจำ (ข้ำรำชกำร/พนักงำนบริษัทเอกชน
7. รำยได้จำกลูกให้
8. สวัสดิกำรของรัฐ (บัตรผู้สูงอำยุ/ บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ฯลฯ)
9. รำยได้อื่น ๆ

เฉลี่ย
157,902.60
61,922.22
46,777.78
64,293.33
57,142.86
168,977.80
66,208.33
11,550.00
49,500.00

รายจ่ายรวมของครัวเรือน
จำกกำรศึกษำรำยจ่ำยรวมของครัวเรือนในรอบปี 2562 พบว่ำ มีรำยจ่ำยรวมของครัวเรือนเฉลี่ย
90,000 บำท/ปี โดยมีรำยจ่ำยรวมของครัวเรือนสูงสุด 240,000 บำท/ปี และต่ำสุด 30,000 บำท/ปี
ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 9
ตารางที่ 9 รายจ่ายรวมของครัวเรือน
รายจ่าย
เฉลี่ย
รำยจ่ำยรวม
90,000.00

ต่าสุด (บาท/ปี)
30,000

สูงสุด (บาท/ปี)
240,000

รายได้รวมหลังหักรายจ่ายของครัวเรือน
จำกกำรศึกษำรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนในรอบปี 2562 พบว่ำ รำยได้รวมหลังหัก
รำยจ่ ำยครั ว เรื อน เฉลี่ ย 67,902.56 บำท/ปี โดยมีรำยได้รวมหลั งหั ก รำยจ่ ำยของครัว เรือนสู งสุ ด
440,400 บำท/ปี และต่ำสุด -110,000 บำท/ปี ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 10
ตารางที่ 10 รายได้รวมหลังหักรายจ่ายของครัวเรือน
รายได้หลังหักรายจ่าย
เฉลี่ย
ต่าสุด (บาท/ปี)
สูงสุด (บาท/ปี)
รำยได้หลังหักรำยจ่ำย
67,902.56
-110,000
440,400
การลงทุนทางการเกษตร
จำกกำรศึกษำกำรลงทุนทำงกำรเกษตร พบว่ำ ผู้ตอบร้อยละ 31.3 มี กำรลงทุนทำงกำรเกษตร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.0 มีกำรลงทุนทำงกำรเกษตร 1 ด้ำน
รูปแบบของกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 ปรับปรุงแปลงเกษตร
รองลงมำ ร้อยละ 28.0 ซื้อเครื่องจักรกำรเกษตร และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.0 ได้แก่ ขุด/หำแหล่ งน้ำ
ซื้อที่ดินทำกำรเกษตร ทำโรงเรือนกำรเกษตร และอื่น ๆ เช่น ซื้อปุ๋ย เป็นต้น ดังแสดงไว้ ในตำรำงที่ 11
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ตารางที่ 11 การลงทุนทางการเกษตร
การลงทุน
มี
ไม่ตอบ
ด้านการลงทุน
1. ลงทุน 1 ด้ำน
2. ลงทุน 2 ด้ำน
(ต่ำสุด 1 ด้ำน/ สูงสุด 2 ด้ำน / จำนวนคนที่มำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 1 ด้ำน)
การลงทุนด้านการเกษตร ได้แก่
1. ปรับปรุงแปลงเกษตร
2. ซื้อเครื่องจักรกำรเกษตร
3. ขุด/หำแหล่งน้ำ
4. ซื้อที่ดินทำกำรเกษตร
5. ทำโรงเรือนกำรเกษตร
6. อื่น ๆ เช่น ซื้อปุ๋ย

จานวน
25
1

ร้อยละ
31.3
1.3

21
4

84.0
16.0

18
7
1
1
1
1

72.0
28.0
4.0
4.0
4.0
4.0

รายจ่ายที่ใช้ลงทุนทางการเกษตร
จำกกำรศึกษำรำยจ่ำยที่ใช้ ลงทุนทำงกำรเกษตร พบว่ำ มีรำยจ่ำยที่ใช้ล งทุนกำรเกษตรเฉลี่ ย
21,549.26 บำท โดยลงทุนทำงกำรเกษตรสูงสุด 700,000 บำท และต่ำสุด 3,000 บำท ดังแสดงไว้
ในตำรำงที่ 12
ตารางที่ 12 รายจ่ายที่ใช้ลงทุนทางการเกษตร
รายจ่ายที่ใช้ลงทุนทางการเกษตรฯ
เฉลี่ย
ต่าสุด (บาท/ปี) สูงสุด (บาท/ปี)
รำยจ่ำยที่ใช้ลงทุนทำงกำรเกษตรรวม
21,549.26
3,000
700,000
ความเพียงพอของรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน
จำกกำรศึกษำควำมเพียงพอของรำยได้และรำยจ่ำย พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 57.5 มีรำยได้พอ ๆ กับ
รำยจ่ ำย รองลงมำ ร้ อยละ 32.5 มีรำยได้ มำกกว่ำรำยจ่ำย และมี รำยได้น้ อยกว่ำรำยจ่ำย ร้อยละ 7.5
ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 13
ตารางที่ 13 ความเพียงพอของรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
ความเพียงพอของรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน
1. รำยได้พอ ๆ กับรำยจ่ำย
46
57.5
2. รำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย
26
32.5
3. รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย
6
7.5
4. ไม่ตอบ
2
2.5
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การมีหนี้สิน
จำกกำรศึกษำกำรมีหนี้ สิน พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 55.0 ไม่มีหนี้สิน และมีหนี้สิน ร้อยละ 41.3
โดยแหล่งเงินกู้หนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 45.5 กู้จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(ธกส.) รองลงมำ ร้อยละ 31.8 กู้จำกกองทุนหมู่บ้ำน และน้อยที่สุด ร้อยละ 11.4 มีกำรกู้จำกแหล่งอื่น ๆ
หลำยแหล่ง ได้แก่ ธกส. และกองทุนหมู่บ้ำน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 14
ตารางที่ 14 การมีหนี้สิน
จานวน
ร้อยละ
การมีหนี้สิน
ไม่มี
44
55.0
มี
33
41.3
ไม่ตอบ
3
3.8
แหล่งเงินกู้หนี้สิน
1. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)
20
45.5
2. กองทุนหมู่บ้ำน
14
31.8
3. อื่น ๆ ได้แก่ ธกส.และกองทุนหมู่บ้ำน
5
11.4
4. ไม่ระบุแหล่งเงินกู้ และไม่ตอบ
8
18.1
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.5 มีหนี้สินลดลง
และน้อยที่สุด จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 11.4 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และไม่เปลี่ยนแปลง
โดยสำเหตุกำรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ผู้ตอบจำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 20.0 มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรค้ำขำย
เป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจ ใช้ในกำรลงทุนเพิ่ม ใช้จ่ำยในครัวเรือน รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย และจ่ำยค่ำดอกเบี้ย
ส่วนสำเหตุกำรมีหนี้สินลดลง ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 ไม่ระบุสำเหตุของกำรมีหนี้สินลดลง
รองลงมำ ร้ อยละ 8.3 มี ห นี้ สิ น ลดลงเนื่ องจำกใช้ห นี้ คืน ทุ กปี /ส่ งทุ กปี และน้อ ยที่ สุ ด ร้อยละ 4.2
มีหนี้สินลดลง เนื่องจำกทยอยจ่ำยให้ลดน้อยลง ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 15
ตารางที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
จานวน
ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
1. เพิ่มขึ้น
5
11.4
2. ลดลง
24
54.5
3. ไม่เปลี่ยนแปลง
5
11.4
4. ไม่ตอบ
10
22.7
การมีหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
- กำรค้ำขำยเป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจ
1
20.0
- ใช้ในกำรลงทุนเพิ่ม
1
20.0
- ใช้จ่ำยในครัวเรือน
1
20.0
- รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย
1
20.0
- จ่ำยค่ำดอกเบี้ย
1
20.0
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การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
การมีหนี้สินลดลง เนื่องจำก
- ใช้หนี้คืนทุกปี / ส่งทุกปี
- ทยอยจ่ำยให้ลดน้อยลง
- ไม่ระบุ

จานวน
2
1
21

ร้อยละ
8.3
4.2
87.5

การออมเงิน
จำกกำรศึกษำกำรออมเงิน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.8 มีกำรออมเงิน และร้อยละ 20.0
ไม่มีกำรออมเงิน
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรออมเงิน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.7 มีกำรออมเงิน
เพิ่ ม ขึ้ น รองลงมำ ร้ อ ยละ 11.0 ไม่ เปลี่ ย นแปลง และน้ อ ยที่ สุ ด ร้อ ยละ 3.2 มี ก ำรออมเงิน ลดลง
ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 16
ตารางที่ 16 การออมเงิน
จานวน
ร้อยละ
การออมเงิน
1. ไม่มี
16
20.0
2. มี
63
78.8
3. ไม่ตอบ
1
1.3
การเปลี่ยนแปลง
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
- ไม่เปลี่ยนแปลง

54
2
7

85.7
3.2
11.1

การทาบัญชีครัวเรือน
จำกกำรศึกษำกำรทำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 ไม่ทำบัญชีครัวเรือน
และร้อยละ 11.3 ทำบัญชีครัวเรือน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 17
ตารางที่ 17 การทาบัญชีครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
การทาบัญชีครัวเรือน
1. ไม่ทาบัญชีครัวเรือน
70
87.5
2. ทาบัญชีครัวเรือน
9
11.3
3. ไม่ตอบ
1
1.3
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การใช้ประโยชน์จากโครงการ
จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 32.5 ใช้ประโยชน์จำกโครงกำร
2 ด้ำน รองลงมำ ร้อยละ 19.0 ใช้ประโยชน์จำกโครงกำร 3 ด้ำน และน้อยที่สุด ร้อยละ 10.0 ใช้ประโยชน์
จำกโครงกำรมำกกว่ำ 4 ด้ำน
ประโยชน์ ที่ ได้ รั บจำกโครงกำร พบว่ ำ ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 87.3 ใช้ น้ ำในกำรเพำะปลู ก
รองลงมำ ร้ อยละ 63.3 ใช้ น้ ำอุปโภคบริโภค และน้ อยที่ สุ ด ร้อยละ 2.5 ตอบว่ำท ำให้ สำมำรถเข้ำถึ ง
แหล่งเงินทุน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 18
ตารางที่ 18 การใช้ประโยชน์จากโครงการ
จานวน
ร้อยละ
การใช้ประโยชน์จากโครงการ
1. ใช้ประโยชน์จากโครงการ 1 ด้าน
12
15.0
2. ใช้ประโยชน์จากโครงการ 2 ด้าน
26
32.5
3. ใช้ประโยชน์จากโครงการ 3 ด้าน
19
19.0
4. ใช้ประโยชน์จากโครงการ 4 ด้าน
14
17.5
5. ใช้ประโยชน์จากโครงการมากกว่า 4 ด้าน
8
10.0
6. ไม่ตอบ
1
12.5
(ต่ำสุด 1 ด้ำน / สูงสุด 8 ด้ำน / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 2 ด้ำน
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ได้แก่
- ใช้น้ำเพำะปลูก
- ใช้น้ำอุปโภคบริโภค
- ใช้น้ำเลี้ยงสัตว์
- เกิดควำมสำมัคคีในชุมชน
- ใช้น้ำทำประมง
- สำธำรณูปโภคพื้นฐำนดีขึ้น
- กำรส่งเสริม/แนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่
- ช่วยป้องกันน้ำท่วม
- ได้เข้ำรับกำรอบรม
- ได้รับปัจจัยกำรผลิต
- ได้มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ
- ทำให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน

69
50
35
14
13
11
9
8
8
5
3
2

87.3
63.3
44.3
17.7
16.4
13.9
11.4
10.1
10.1
6.3
3.8
2.5
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ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการที่มีโครงการ
จำกกำรศึกษำกำรควำมเปลี่ ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ จำกกำรที่มีโครงกำร พบว่ำ ผู้ ตอบร้อยละ
28.8 ตอบว่ำโครงกำรทำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง 2 ด้ำน รองลงมำ ร้อยละ 18.8 ตอบว่ำโครงกำรทำให้
เกิดควำมเปลี่ยนแปลง 3 ด้ำน
ควำมเปลี่ ยนแปลงในด้ ำนต่ ำง ๆ จำกกำรที่ มี โครงกำร พบว่ำ ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 61.9
มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกดีขึ้น รองลงมำ จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 60.6 มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น
และน้อยที่สุด ร้อยละ 9.9 มีอำชีพใหม่/ช่องทำงประกอบอำชีพเพิ่มขึ้น ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 19
ตารางที่ 19 ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการที่ได้มีโครงการ
จานวน
ร้อยละ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการที่ได้มีโครงการ
1. โครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 1 ด้าน
10
12.5
2. โครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน
23
28.8
3. โครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน
15
18.8
4. โครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน
7
8.7
5. โครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่า 4 ด้าน
16
20.0
6. ไม่เปลี่ยนแปลง
6
7.5
7. ไม่ตอบ
3
3.8
(ต่ำสุด 1 ด้ำน / สูงสุด 8 ด้ำน / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 2 ด้ำน)
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการที่มีโครงการ ได้แก่
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกดีขึ้น
- รำยได้เพิ่มขึ้น
- คุณภำพชีวิตดีขึ้น
- สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- ควำมรู้เพิ่มขึ้น
- ชุมชน/กลุ่มเข้มแข็งขึ้น
- ใช้ประโยชน์จำกที่ดินได้เพิ่มขึ้น
- มีอำชีพใหม่/ช่องทำงประกอบอำชีพเพิ่มขึ้น

44
43
43
35
21
19
16
7

61.9
60.6
60.6
49.3
29.6
26.8
22.5
9.9

ปัญหาในด้านต่าง ๆ จากการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ
จำกกำรศึกษำปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรใช้ประโยชน์ จำกโครงกำร พบว่ำ ผู้ ตอบส่วนใหญ่
ร้อยละ 68.8 มี ปั ญหำในด้ำนต่ ำง ๆ ของกำรใช้ประโยชน์ จำกโครงกำร และร้อยละ 28.8 ไม่ มีปั ญหำ
ในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร
กำรพบปั ญหำในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรใช้ ประโยชน์จำกโครงกำร พบว่ำ ร้อยละ 41.8 มีปั ญหำ
1 ด้ ำน รองลงมำ ร้อยละ 40.0 มีปั ญหำ 2 ด้ำน และน้ อยที่ สุ ด ร้อยละ 5.4 มี ปั ญหำมำกกว่ำ 3 ด้ ำน
ปัญหำที่พบ ของผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.4 คือ อำคำร/ระบบชลประทำนชำรุด รองลงมำ
ร้อยละ 54.5 คือ ปัญหำภัยแล้ง และน้อยที่สุด จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 12.7 ได้แก่ ปัญหำภัยธรรมชำติ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำรชำรุด ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 20
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ตารางที่ 20 ปัญหาในด้านต่าง ๆ จากการใช้ประโยชน์
ปัญหาในด้านต่าง ๆ จากการใช้ประโยชน์
1. ไม่พบปัญหา
2. ไม่ตอบ
3. พบปัญหา
- ปัญหำที่พบ 1 ด้ำน
- ปัญหำที่พบ 2 ด้ำน
- ปัญหำที่พบ 3 ด้ำน
- ปัญหำที่พบมำกกว่ำ 3 ด้ำน
(ต่ำสุด 1 ด้ำน / สูงสุด 4 ด้ำน / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 1 ด้ำน)
ปัญหาที่พบ ได้แก่
- อำคำร/ระบบชลประทำนชำรุด
- ภัยแล้ง
- เกษตรกร/ประชำชน ขำดควำมร่วมมือดูแลโครงกำร
- น้ำท่วม
- เจ้ำหน้ำที่ขำดกำรดูแล/บำรุงรักษำ
- ภัยธรรมชำติ
- โครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำรชำรุด

จานวน
23
2
55
23
22
7
3

ร้อยละ
28.8
2.5
68.8
41.8
40.0
12.7
5.4

31
30
9
8
8
7
7

56.4
54.5
16.4
14.5
14.5
12.7
12.7

แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
จำกกำรศึกษำแหล่งน้ำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 28.8 มีแหล่งน้ำใช้ในกำร
อุปโภคบริโภค 3 แหล่ง รองลงมำ ร้อยละ 27.5 มีแหล่งน้ำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 2 แหล่ง และน้อยที่สุด
ร้อยละ 18.8 มีแหล่งน้ำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 1 แหล่ง
สำหรับแหล่งน้ำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.3 ใช้แหล่งน้ำจำก
โครงกำรชลประทำน รองลงมำ ร้อยละ 75.0 ใช้น้ำประปำ/ซื้อน้ำ และน้ อยที่สุด ร้อยละ 2.6 ใช้แหล่งน้ำ
อื่น ๆ ได้แก่ น้ำบ่อบำดำลของตนเอง/บ่อบำดำล/อื่น ๆ ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 21
ตารางที่ 21 แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
จานวน
ร้อยละ
แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
1. แหล่งน้า 1 แหล่ง
15
18.8
2. แหล่งน้า 2 แหล่ง
22
27.5
3. แหล่งน้า 3 แหล่ง
23
28.8
4. แหล่งน้ามากกว่า 3 แหล่ง
16
20.0
5. ไม่ตอบ
4
5.0
(ต่ำสุด 1 แหล่ง / สูงสุด 5 แหล่ง / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 3 แหล่ง)
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แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้แก่
- โครงกำรชลประทำน
- น้ำประปำ/ซื้อน้ำ
- น้ำฝน
- บ่อน้ำ/สระน้ำของตนเอง
- คลอง/บึงน้ำธรรมชำติ
- อื่น ๆ (น้ำบ่อบำดำลของตนเอง/บ่อบำดำล)

จานวน

ร้อยละ

61
57
40
20
15
2

80.3
75.0
52.6
26.3
19.7
2.6

แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ
จำกกำรศึกษำแหล่งน้ำใช้ในกำรเพำะปลูกก่อนมีโครงกำร พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 45.0 มีแหล่งน้ำ
ใช้ ในกำรเพำะปลู กก่ อนมี โครงกำร 2 แหล่ ง รองลงมำ ร้ อยละ 31.3 มี แหล่ งน้ ำใช้ ในกำรเพำะปลู ก
ก่อนมีโครงกำร 3 แหล่ง และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 ไม่ได้เพำะปลูก
ส ำหรั บ แหล่ งน้ ำใช้ ในกำรเพำะปลู ก ก่ อนมี โครงกำร พบว่ ำ ผู้ ต อบส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 91.0
ใช้น้ำฝน รองลงมำ ร้อยละ 55.1 ใช้น้ำจำกคลอง/บึงน้ำธรรมชำติ และน้อยที่สุด ร้อยละ 30.8 ใช้น้ำจำก
บ่อน้ำ/สระน้ำของตนเอง ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 22
ตารางที่ 22 แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ
จานวน
ร้อยละ
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ
1. แหล่งน้า 1 แหล่ง
10
12.5
2. แหล่งน้า 2 แหล่ง
36
45.0
3. แหล่งน้า 3 แหล่ง
25
31.3
4. แหล่งน้า 4 แหล่ง
7
8.8
5. ไม่ได้เพาะปลูก
1
1.3
6. ไม่ตอบ
1
1.3
(ต่ำสุด 1 แหล่ง / สูงสุด 4 แหล่ง / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 2 แหล่ง)
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ ได้แก่
- น้ำฝน
- คลอง/บึงน้ำธรรมชำติ
- น้ำประปำ/ซื้อน้ำ
- บ่อน้ำ/สระน้ำของตนเอง

71
43
26
24

91.0
55.1
33.3
30.8
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แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ
จำกกำรศึกษำแหล่ งน้ ำใช้ในกำรเพำะปลู ก หลั งมีโครงกำร ผู้ ตอบ ร้อยละ 33.8 มี แหล่ งน้ ำใช้
ในกำรเพำะปลู ก หลั งมี โครงกำร 2 แหล่ ง รองลงมำ ร้ อ ยละ 31.3 มี แ หล่ งน้ ำใช้ ในกำรเพำะปลู ก
หลังมีโครงกำร 3 แหล่ง
ส ำหรั บ แหล่ งน้ ำใช้ ในกำรเพำะปลู ก หลั งมี โครงกำร พบว่ ำ ผู้ ต อบส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 93.6
ใช้น้ำจำกโครงกำรชลประทำน รองลงมำ ร้อยละ 75.6 ใช้น้ำฝน และน้อยที่สุด ร้อยละ 17.9 ใช้น้ำจำก
บ่อน้ำ/สระน้ำของตนเอง ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 23
ตารางที่ 23 แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ
จานวน
ร้อยละ
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ
1. แหล่งน้า 1 แหล่ง
14
17.5
2. แหล่งน้า 2 แหล่ง
27
33.8
3. แหล่งน้า 3 แหล่ง
25
31.3
4. แหล่งน้ามากกว่า 3 แหล่ง
12
15.0
5. ไม่ตอบ
2
2.5
(ต่ำสุด 1 แหล่ง / สูงสุด 4 แหล่ง / จำนวนตอบมำกที่สุด
(ฐำนนิยม) 2 แหล่ง)
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ ได้แก่
- โครงกำรชลประทำน
73
93.6
- น้ำฝน
59
75.6
- คลอง/บึงน้ำธรรมชำติ
25
32.1
- น้ำประปำ/ซื้อน้ำ
20
25.6
- บ่อน้ำ/สระน้ำของตนเอง
14
17.9
ความเพียงพอของปริมาณน้าใช้สาหรับทาการเกษตร
จำกกำรศึกษำควำมเพียงพอของปริมำณน้ำใช้สำหรับทำกำรเกษตร พบว่ำ
ในฤดู ฝ น ก่ อ นมี โ ครงกำร มี น้ ำใช้ เพี ย งพอ ร้อ ยละ 48.8 หลั งมี โ ครงกำร มี น้ ำใช้ เพี ย งพอ
ร้อยละ 95.0
ในช่วงฤดูแล้ง ก่อนมีโครงกำร มีน้ำใช้เพียงพอ ร้อยละ 1.3 หลังมีโครงกำร มีน้ำใช้เพียงพอ
ร้อยละ 47.5 ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 24
ตารางที่ 24 ความเพียงพอของปริมาณน้าใช้สาหรับทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่ตอบ
ความเพียงพอ
รวม
ในช่วงฤดูกาล จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
ฤดูฝน
ก่อนมีโครงกำร
39
48.8
39
48.8
2
2.5
80
หลังมีโครงกำร
76
95.0
2
2.5
2
2.5
80
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ความเพียงพอ
ในช่วงฤดูกาล
ฤดูแล้ง
ก่อนมีโครงกำร
หลังมีโครงกำร

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่ตอบ
จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
1
38

1.3
47.5

77
39

96.3
48.8

2
3

2.5
3.8

รวม
80
80

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
จำกกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำร พบว่ำ ผู้ตอบ ร้อยละ 34.0 มีส่วนร่วม
มำกกว่ำ 6 ด้ ำน รองลงมำ ร้อยละ 21.2 มีส่ วนร่วม 5 ด้ำน และน้อยที่สุ ด จำนวนเท่ ำกัน ร้อยละ 6.3
มีส่วนร่วม 1 ด้ำน 2 ด้ำน และ 3 ด้ำน
สำหรับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.3 มีส่วนร่วมร้องขอ
ให้มีโครงกำร รองลงมำ จำนวนเท่ำกัน ร้อยละ 88.8 คือ กำรร่วมใช้ประโยชน์จำกโครงกำร กำรมีส่วนร่วม
จัดตั้งกลุ่มกำรใช้ประโยชน์โครงกำร (กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มอำชีพ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ) กำรร่วมดูแล
บำรุงรักษำโครงกำร และร้อยละ 52.5 มีส่วนร่วมในกำรยินยอมมอบที่ดิน/ทรัพย์สิน/สนับสนุนเงินหรืออื่น ๆ
เพื่อกำรสนับสนุนโครงกำร ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 25
ตารางที่ 25 การมีส่วนร่วมกับโครงการ
จานวน
ร้อยละ
การมีส่วนร่วมกับโครงการ
1. มีส่วนร่วม 1 ด้าน
5
6.3
2. มีส่วนร่วม 2 ด้าน
5
6.3
3. มีส่วนร่วม 3 ด้าน
5
6.3
4. มีส่วนร่วม 4 ด้าน
6
6.0
5. มีส่วนร่วม 5 ด้าน
17
21.2
6. มีส่วนร่วม 6 ด้าน
8
8.0
7. มีส่วนร่วมมากกว่า 6 ด้าน
34
34.0
(ต่ำสุด 1 ด้ำน /สูงสุด 7 ด้ำน /จำนวนตอบมำกที่สุด(ฐำนนิยม) 7 ด้ำน)
การมีส่วนร่วมต่าง ๆ กับโครงการ ได้แก่
- กำรร่วมร้องขอให้มีโครงกำร
- กำรร่วมใช้ประโยชน์จำกโครงกำร
73
91.3
- กำรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มกำรใช้ประโยชน์โครงกำร (กลุ่ม
71
88.8
ผู้ใช้น้ำ กลุ่มอำชีพ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ)
71
88.8
- กำรร่วมดูแลบำรุงรักษำโครงกำร
- กำรร่วมวำงแผนกำรใช้ประโยชน์โครงกำร (แผน
71
88.8
เพำะปลูก/ แผนส่งน้ำ/ แผนดูแลรักษำโครงกำร
65
81.3
- มีส่วนร่วมระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร
- มีส่วนร่วมในกำรยินยอมมอบที่ดิน/ทรัพย์สิน/สนับสนุน
44
55.0
เงินหรืออื่น ๆ เพื่อกำรสนับสนุนโครงกำร
42
52.5
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เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น
สำหรับกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็ นของกลุ่ มประชำกรตำมประเด็นกำรประเมินผลโครงกำร
ใช้เกณฑ์ในกำรจัดลำดับคะแนนโดยกำรหำช่วงของควำมห่ำง ดังนี้ (สุรินทร์ นิยมำงกูร, 2533 : 16)
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด
จำนวนช่วง
5 – 1 = 4 = 1.33
3
3
คะแนน
ควำมหมำย
3.66 – 5.00
ระดับสูง
2.33 – 3.66
ระดับปำนกลำง
1.00 – 2.33
ระดับต่ำ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ ย
เท่ ำกั บ 3.86 โดยผู้ ตอบส่ วนใหญ่ มี ควำมพึ งพอใจด้ ำนควำมจ ำเป็ นและตรงตำมควำมต้ องกำรของ
เกษตรกร/ประชำชน อยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 รองลงมำ เป็นโครงกำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
อย่ ำงต่อเนื่ อง อยู่ ในระดับสู ง มีค่ำเฉลี่ ย เท่ำกับ 4.01 และเป็นโครงกำรที่ทำให้ คุณภำพชีวิตเกษตรกร/
ประชำชนดีขึ้น อยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 26
ตารางที่ 26 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ
1. เป็นโครงกำรที่จำเป็นและตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร/ประชำชน
4.48
2. เป็นโครงกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรกรและประชำชน
3.86
3. เป็นโครงกำรที่ทำให้คุณภำพชีวิตเกษตรกร/ประชำชนดีขึ้น
3.85
4. เป็นโครงกำรที่เกษตรกร/ประชำชน ในพื้นที่มีส่วนร่วม
3.93
5. เป็นโครงกำรทีส่ ำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง
4.01
6. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำร
3.86
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการดาเนินงานโครงการ
จำกกำรศึ ก ษำข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ พบว่ ำ ผู้ ต อบส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 53.7 มี ข้ อ เสนอแนะ
โดยผู้ตอบร้อยละ 39.5 มีข้อเสนอแนะว่ำต้องกำรให้อ่ำงเก็บน้ำสำมำรถเก็บกักน้ำได้ในปริมำณมำกขึ้น
จะได้เพียงพอในกำรอุปโภค บริโภค และทำกำรเกษตร รองลงมำ ร้อยละ 32.6 มีข้อเสนอแนะต้องกำร
ให้มีกำรขยำยแนวเขตของกำรส่งน้ำให้มำกขึ้น และน้อยที่สุด ร้อยละ 11.6 มีข้อเสนอแนะต้องกำรให้
กำรส่งน้ำมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกำหนดเวลำในกำรส่งน้ำที่ชัดเจน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 27
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ตารางที่ 27 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการดาเนินงานโครงการ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการดาเนินงานโครงการ
จานวน
1. ไม่มีข้อเสนอ
37
2. มีข้อเสนอแนะ
43
ได้แก่ :1. อยำกให้อ่ำงสำมำรถเก็บกักน้ำได้ในปริมำณมำกขึ้นจะได้
17
เพียงพอในกำรอุปโภค บริโภค และทำกำรเกษตร
2. อยำกให้มีกำรขยำยแนวเขตของกำรส่งน้ำให้มำกขึ้น
14
3. อยำกให้ช่วยกันดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบโครงกำร
10
ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ประโยชน์มำกที่สุด
4. อยำกให้มีกำรปรับปรุงระบบส่งน้ำ/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำให้มี
9
มำตรฐำน
5. อยำกให้กำรส่งน้ำมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกำหนดเวลำ
5
ในกำรส่งน้ำที่ชัดเจน


ร้อยละ
46.3
53.7
39.5
32.6
23.2
20.9
11.6

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
โครงกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ผู้ตอบเป็นเพศชำย
มีอำยุ 52 ปี ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร มำเป็นระยะเวลำ 26 ปี 11 เดือน
2. ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ สรุปดังนี้
โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยขมิ้นฯ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนห้วยทรำย หมู่ที่ 4 ตำบลพังขว้ำง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ละติจูด 48QUE968-041 ลองติจูด 5843111 เป็นโครงกำรประเภทอ่ำงเก็บน้ำ/เขื่อน
ซึ่งเริ่มดำเนินกำรเมื่อปี 2496 และก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี 2499
กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรเป็นไปตำมแผน ไม่มีปัญหำ/อุปสรรค
ปัจจุบัน โครงกำรชลประทำนจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
โครงกำรฯ มี กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมี นำยชัยเชษฐำ กำญจนศิริ เป็นผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำ และ
มีคณะกรรมกำรจัดกำรชลประทำน 1 คณะ
องค์กรผู้ใช้น้ำจัดอยู่ในประเภทกลุ่มบริหำรกำรใช้น้ำชลประทำน (WUG) จำนวน 1 กลุ่ม
องค์กรประกอบด้ วย จ ำนวนองค์กรที่มีกำรจัดตั้ง 1 กลุ่ม พื้ นที่ส่งน้ำรวม 3,000 ไร่ เป็นองค์กร
ผู้ใช้น้ำชลประทำนที่มีทะเบียน เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำที่มีข้อตกลง และมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทำน (กลุ่มพื้นฐำน)
เป็นสมำชิก
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ มีดังนี้
1. พื้นที่กำรเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จะเป็นพื้นที่ปลูกข้ ำว โดยสำมำรถสนับสนุนน้ำสำหรับ
พื้นที่ปลูกข้ำวในฤดูฝน จำนวน 3,000 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่
2. กำรปศุสั ต ว์ที่ ได้รั บ ประโยชน์ แบ่ งเป็ น สั ตว์ปี ก จำนวน 3,000 ตั ว และสั ต ว์ใหญ่ (โค,
กระบือ) จำนวน 1,500 ตัว
3. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จำนวน 29 ไร่/บ่อ
4. ช่วยสนับสนุนน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยสำมำรถส่งน้ำช่วยเหลือประชำชนได้ จำนวน
1,223 ครัวเรือน จำนวน 4,584 คน
โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้
- มีกำรใช้ประโยชน์น้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำนวน 1,223 ครัวเรือน
- เพือ่ กำรเพำะเลี้ยงปศุสัตว์ จำนวน 150 ครัวเรือน
- เพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 29 ครัวเรือน
- เพื่อทำกำรเกษตรในฤดูฝน จำนวน 1,223 ครัวเรือน
- และทำเกษตรในฤดูแล้ง จำนวน 100 ครัวเรือน
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
กำรใช้น้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร จะเพียงพอในฤดูฝน แต่ไม่เพียงพอ
ในฤดูแล้ง เนื่องจำกแหล่งน้ำตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อย
การบริหารจัดการน้าของโครงการ มีกำรดำเนินกำรโดย มีกลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรน้ำ และมีแผนดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษำ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการน้าของโครงการ
เห็นว่ำ หน่วยรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร มีบทบำทในกำรดูแลบำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรน้ำ
ของโครงกำรอยู่ใน “ระดับมำก”
รองลงมำ คือ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกร/ประชำชนผู้ใช้น้ำ มีบทบำทในกำรดูแลบำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรน้ำของโครงกำรอยู่ใน “ระดับปำนกลำง”
3. ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการ
โครงกำรได้ทำให้เกิดประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ใช้น้ำเพำะปลูก ใช้น้ำอุปโภคบริโภค ใช้น้ำเลี้ยงสัตว์
ใช้น้ำทำประมง ช่วยป้องกันน้ำท่วม ช่วยแก้ปัญหำภัยแล้ง ทำให้มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ดีขึ้น
ลักษณะกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรฯ สำมำรถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตั้งแต่โครงกำรแล้วเสร็จ
นอกจำกนี้ โครงกำรฯ ทำให้ เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ทำให้ มี รำยได้เพิ่ม ขึ้น
คุณภำพชีวิตดีขึ้น มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ชุมชน/กลุ่มมีควำมเข้มแข็งขึ้น
มีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินได้เพิ่มมำกขึ้น ทำให้มีอำชีพใหม่/ช่องทำงกำรประกอบอำชีพเพิ่มขึ้น
ส ำหรั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละกำรบริ ห ำรจั ด กำรโครงกำรที่ ผ่ ำนมำ ยั งมี ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่
อำคำร/ระบบชลประทำนชำรุด โครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำรชำรุด เกษตรกร/ประชำชน ขำดควำม
ร่วมมือดูแลโครงกำร มีปัญหำภัยแล้ง น้ำท่วม ภัยธรรมชำติ และปัญหำงบประมำณไม่เพียงพอ เป็นต้น
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4. ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าทีใ่ นการดาเนินงานโครงการ
ปัจจุบัน โครงกำรมีปั ญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน คือ ขำดแคลนงบประมำณ ทำให้กำร
ดำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง สมควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทุกปี
นอกจำกนี้ โครงกำรฯ มีแผนกำรดำเนิ น งำนพัฒ นำต่อยอดโครงกำรในอนำคต โดยมีแผน
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ เพื่อให้สำมำรถส่งน้ำได้ทั่วถึงในทุกแปลงและมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งจะทำให้
เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ประเมินผลโครงการเพื่อทราบถึงผลการด้าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคในการด้าเนินงาน รับทราบถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ และสามารถน้าสรุปรายงานผล
การประเมิน โครงการฯ มาเป็ นข้อมูลและเป็นแนวทางการบริหารจัดการและวางแผนในการพัฒ นา
โครงการฯ และการขยายผลไปสู่เป้าหมายในระยะต่อไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องตามแนว
พระราชด้าริ โดยใช้แบบสอบถามประชาชนและเจ้าหน้าที่ และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้

4.1 สรุปผลการศึกษา
1) ผลการศึกษาข้อมูลจากประชาชน
จากการศึกษาข้อมูลการประเมินผล โดยการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับประโยชน์
จากโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.8 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 31.3 ผู้ตอบมีอายุเฉลี่ย
60 ปี โดยร้อยละ 40.0 มีอายุระหว่าง 61 - 70 ปี รองลงมา ร้อยละ 33.8 มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 2.5 มีอายุต่้ากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 มีสถานภาพสมรส รองลงมา ร้อยละ
15.0 มีสถานภาพหม้าย และน้อยที่สุดร้อยละ 1.3 มีสถานภาพหย่าร้าง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.8
โดยร้อยละ 67.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีผู้ตอบน้อยที่สุด จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ 1.3
ได้แก่ ไม่ได้เข้ารับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ
จากการศึกษาระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนมีระยะเวลาการอยู่อาศัย
ในพื้นที่โครงการฯ เฉลี่ย 54 ปี โดยร้อยละ 32.5 มีระยะเวลาการอยู่อาศัยในถิ่นฐาน 41-60 ปี รองลงมา
ร้อยละ 30.0 มีระยะเวลาการอยู่อาศัยในถิ่นฐาน 21 – 40 ปี และน้อยที่สุดมีผู้ตอบจ้านวนเท่ากัน ร้อยละ
10.0 ได้แก่ มีระยะเวลาการอยู่อาศัยในถิ่นฐานต่้ากว่า 20 ปี และไม่ตอบ
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
จากการศึกษา พบว่า มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.0
มีสมาชิกจ้านวน 4-6 คน/ครัวเรือน รองลงมา ร้อยละ 20.0 มีสมาชิกจ้านวน 1-3 คน/ครัวเรือน และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 15.0 มีสมาชิกจ้านวน 7 คนขึ้นไป/ครัวเรือน โดยมีสมาชิกครัวเรือนอยู่ที่อยู่ในภาค
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 97.5 และมีสมาชิกครัวเรือนที่อยู่ในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.2
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การประกอบอาชีพ
จากการศึกษาอาชีพหลัก พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.7 ท้าอาชีพเกษตร รองลงมา จ้านวนเท่ากัน
ร้อยละ 2.5 ท้าอาชีพรับจ้าง และไม่ตอบ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 ก้าลังศึกษา
จากการศึกษา ประเภทของการท้าการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ท้านา
ร้อยละ 94.6 รองลงมา เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 40.0 และน้อยที่สุด ท้าอาชีพประมง ร้อยละ 6.7
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 96.3
โดยเป็นสมาชิกจ้านวน 3 กลุ่ม ร้อยละ 39.0 รองลงมา เป็นสมาชิกจ้านวน 2 กลุ่ม ร้อยละ 28.6
และน้อยที่สุด เป็นสมาชิกจ้านวน 1 กลุ่ม ร้อยละ 9.1
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.7 เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปณกิจ รองลงมาร้อยละ 87.0 เป็นสมาชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้า และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 เป็นสมาชิกกลุ่มสตรี
การมีตาแหน่งในพื้นที่ชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นผู้มีต้าแหน่งในพื้นที่จ้า นวน 1 ต้าแหน่ง
รองลงมา ร้อยละ 16.7 เป็นผู้มีต้าแหน่งในพื้นที่จ้านวน 2 ต้าแหน่ง และน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 เป็น
ผู้มีต้าแหน่งในพื้นที่จ้านวน 3 ต้าแหน่ง
โดยผู้ตอบ ร้อยละ 50.0 เป็นผู้มีต้าแหน่งหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้า รองลงมา จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ
25.0 เป็นผู้มีต้าแหน่งก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มออมทรัพย์ และมีต้าแหน่งอื่น ๆ เช่น กรรมการหมู่บ้าน
ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ และน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 เป็นผู้มีต้าแหน่งหัวหน้ากลุ่มอาชีพ
การทาการเกษตร
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 ท้าการเกษตร 1 ประเภท รองลงมา ร้อยละ
30.0 ท้าการเกษตร 2 ประเภท
โดยส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 51.3 ท้ าการเกษตรเชิ งเดี่ ยว รองลงมา ร้ อยละ 43.4 ท้ าการเกษตร
ธรรมชาติ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 ได้แก่ ท้าการเกษตรทฤษฏีใหม่ วนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า
รายได้ของครัวเรือน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบมีรายได้เฉลี่ย 157,902.60 บาท/ปี โดยผู้ตอบส่วนใหญ่ มีแหล่งรายได้
จากเงินเดือนประจ้า (ข้าราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน เฉลี่ย 168,977.80 บาท/ปี รองลงมา มีรายได้จาก
ลูกให้ เฉลี่ ย 66,208.33 บาท/ปี และน้อยที่สุ ด มีรายได้จากสวัส ดิการของรัฐ (บัตรผู้ สู งอายุ/บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ) เฉลี่ย 11,550.00 บาท/ปี
รายจ่ายรวมของครัวเรือน
จากการศึกษา พบว่า มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 90,000 บาท/ปี โดยมีรายจ่ายรวมของ
ครัวเรือนสูงสุด 240,000 บาท/ปี และต่้าสุด 30,000 บาท/ปี

53
รายได้รวมหลังหักรายจ่ายของครัวเรือน
จากการศึ ก ษา พบว่ า รายได้ ร วมหลั ง หั ก รายจ่ า ยครั ว เรื อ น เฉลี่ ย 67,902.56 บาท /ปี
โดยมีรายได้รวมหลังหักรายจ่ายของครัวเรือนสูงสุด 440,400 บาท/ปี และต่้าสุด -110,000 บาท/ปี
การลงทุนทางการเกษตร
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบร้อยละ 31.3 มีการลงทุนทางการเกษตร และส่วนใหญ่ร้อยละ 84.0
มีการลงทุนทางการเกษตร 1 ด้าน
รูปแบบของการลงทุนด้านการเกษตร พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 ปรับปรุงแปลงเกษตร
รองลงมา ร้อยละ 28.0 ซื้อเครื่องจักรการเกษตร และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.0 ได้แก่ ขุด/หาแหล่งน้้า
ซื้อที่ดินท้าการเกษตร ท้าโรงเรือนการเกษตร และอื่น ๆ เช่น ซื้อปุ๋ย เป็นต้น
รายจ่ายที่ใช้ลงทุนทางการเกษตร
จากการศึกษา พบว่า มีรายจ่ายที่ใช้ลงทุนการเกษตรเฉลี่ ย 21,549.26 บาท/ปี โดยลงทุ น
ทางการเกษตรสูงสุด 700,000 บาท/ปี และต่้าสุด 3,000 บาท/ปี
ความเพียงพอของรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน
จากการศึ กษา พบว่า ผู้ ตอบ ร้อยละ 57.5 มีรายได้พอ ๆ กับรายจ่าย รองลงมา ร้อยละ 32.5
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ 7.5
การมีหนี้สิน
จากการศึกษาการมีหนี้ สิน พบว่า ผู้ตอบ ร้อยละ 55.0 ไม่มีหนี้สิน และมีหนี้สิน ร้อยละ 41.3
โดยแหล่งเงินกู้หนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 45.5 กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) รองลงมา ร้อยละ 31.8 กู้จากกองทุนหมู่บ้าน และน้อยที่สุด ร้อยละ 11.4 มีการกู้จากแหล่งอื่น ๆ
หลายแหล่ง ได้แก่ ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.5 มีหนี้สินลดลง และน้อยที่สุด จ้านวนเท่ากัน
ร้อยละ 11.4 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และไม่เปลี่ยนแปลง
โดยสาเหตุการมีหนี้ สิ นเพิ่ มขึ้ น ผู้ ตอบจ้านวนเท่ ากั น ร้อยละ 20.0 มี หนี้ สิ นเพิ่ มขึ้นเนื่ องจาก
การค้าขายเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ ใช้ในการลงทุ นเพิ่ม ใช้จ่ายในครัวเรือน รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
และจ่ายค่าดอกเบี้ย
ส่วนสาเหตุการมีหนี้สินลดลง ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 ไม่ระบุสาเหตุของการมีหนี้สินลดลง
รองลงมา ร้ อยละ 8.3 มี ห นี้ สิ น ลดลงเนื่ องจากใช้ ห นี้ คื น ทุ กปี /ส่ งทุ กปี และน้ อยที่ สุ ด ร้ อยละ 4.2
มีหนี้สินลดลงเนื่องจากทยอยจ่ายให้หนี้สินลดน้อยลง
การออมเงิน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.8 มีการออมเงิน และร้อยละ 20.0 ไม่มี
การออมเงิน
ส้ าหรั บการเปลี่ ยนแปลงในการออมเงิน พบว่า ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 85.7 มีการออมเงิน
เพิ่มขึ้น รองลงมา ร้อยละ 11.0 ไม่เปลี่ยนแปลง และน้อยที่สุด ร้อยละ 3.2 มีการออมเงินลดลง
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การทาบัญชีครัวเรือน
จากการศึ กษา พบว่า ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 ไม่ ท้ าบั ญชี ครัวเรือน และร้อยละ 11.3
ท้าบัญชีครัวเรือน
การใช้ประโยชน์จากโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ ร้อยละ 32.5 ใช้ประโยชน์จากโครงการ 2 ด้าน รองลงมา ร้อยละ
19.0 ใช้ประโยชน์จากโครงการ 3 ด้าน และน้อยที่สุด ร้อยละ 10.0 ใช้ประโยชน์จากโครงการมากกว่า
4 ด้าน
ประโยชน์ ที่ ได้ รั บจากโครงการ พบว่ า ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 87.3 ใช้ น้ าในการเพาะปลู ก
รองลงมา ร้อยละ 63.3 ใช้ น้ าอุปโภค-บริโภค และน้ อยที่ สุ ด ร้อยละ 2.5 ตอบว่าท้ าให้ สามารถเข้าถึ ง
แหล่งเงินทุน (กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้า)
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการที่มีโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบร้อยละ 28.8 ตอบว่าโครงการท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน
รองลงมา ร้อยละ 18.8 ตอบว่าโครงการท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน
ความเปลี่ ยนแปลงในด้ านต่ าง ๆ จากการที่ มี โครงการ พบว่า ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ร้อยละ 61.9
มีสิ่งอ้านวยความสะดวกดีขึ้น รองลงมา จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ 60.6 มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
และน้อยที่สุด ร้อยละ 9.9 มีอาชีพใหม่/ช่องทางประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
ปัญหาในด้านต่าง ๆ จากการใช้ประโยชน์จากโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.8 มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ของการใช้ประโยชน์
จากโครงการ และร้อยละ 28.8 ไม่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ของการใช้ประโยชน์จากโครงการ
การพบปั ญหาในด้านต่าง ๆ ของการใช้ ประโยชน์จากโครงการ พบว่า ร้อยละ 41.8 มีปั ญหา
1 ด้าน รองลงมา ร้อยละ 40.0 มีปัญหา 2 ด้าน และน้อยที่สุด ร้อยละ 5.4 มีปัญหามากกว่า 3 ด้าน
ปัญหาที่พบ ของผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.4 คือ อาคาร/ระบบชลประทานช้ารุด รองลงมา
ร้อยละ 54.5 คือ ปัญหาภัยแล้ง และน้อยที่สุด จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ 12.7 ได้แก่ ปัญหาภัยธรรมชาติ
โครงสร้างพื้นฐานของโครงการช้ารุด
แหล่งน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค
จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ ร้ อ ยละ 28.8 มี แ หล่ งน้้ า ใช้ ในการอุ ป โภค-บริ โภค 3 แหล่ ง
รองลงมา ร้ อยละ 27.5 มีแ หล่ งน้้ าใช้ ในการอุป โภค-บริโภค 2 แหล่ ง และน้ อยที่ สุ ด ร้อยละ 18.8
มีแหล่งน้้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค 1 แหล่ง
ส้าหรับแหล่งน้้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.3 ใช้แหล่งน้้าจาก
โครงการชลประทาน รองลงมา ร้อยละ 75.0 ใช้น้าประปา/ซื้อน้้า และน้อยที่สุด ร้อยละ 2.6 ใช้แหล่งน้้า
อื่น ๆ ได้แก่ น้้าบ่อบาดาลของตนเอง/บ่อบาดาล/อื่น ๆ
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ
จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ ร้ อยละ 45.0 มี แหล่ งน้้ าใช้ ในการเพาะปลู กก่ อ นมี โครงการ
2 แหล่ง รองลงมา ร้อยละ 31.3 มีแหล่งน้้าใช้ในการเพาะปลูกก่อนมีโครงการ 3 แหล่ง และน้อยที่สุด
ร้อยละ 1.3 ไม่ได้เพาะปลูก
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ส้ าหรั บ แหล่ งน้้ าใช้ ในการเพาะปลู ก ก่ อนมี โครงการ พบว่ า ผู้ ต อบส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 91.0
ใช้น้าฝน รองลงมา ร้อยละ 55.1 ใช้น้าจากคลอง/บึงน้้าธรรมชาติ และน้อยที่สุด ร้อยละ 30.8 ใช้น้าจาก
บ่อน้้า/สระน้้าของตนเอง
แหล่งน้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ ร้อยละ 33.8 มีแหล่งน้้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ 2 แหล่ง
รองลงมา ร้อยละ 31.3 มีแหล่งน้้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ 3 แหล่ง
ส้าหรับแหล่งน้้าใช้ในการเพาะปลูกหลังมีโครงการ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.6 ใช้น้าจาก
โครงการชลประทาน รองลงมา ร้อยละ 75.6 ใช้น้าฝน และน้อยที่ สุ ด ร้อยละ 17.9 ใช้น้ าจากบ่ อน้้า/
สระน้้าของตนเอง
ความเพียงพอของปริมาณน้าใช้สาหรับทาการเกษตร
จากการศึกษา พบว่า ในฤดูฝน ก่อนมีโครงการ มีน้าใช้เพียงพอ ร้อยละ 48.8 หลังมีโครงการ
มีน้าใช้เพียงพอ ร้อยละ 95.0
ในช่วงฤดูแล้ง ก่อนมีโครงการ มีน้าใช้เพียงพอ ร้อยละ 1.3 หลังมีโครงการ มีน้าใช้เพียงพอ
ร้อยละ 47.5
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ ร้อยละ 34.0 มีส่วนร่วมมากกว่า 6 ด้าน รองลงมา ร้อยละ 21.2
มีส่วนร่วม 5 ด้าน และน้อยที่สุด จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ 6.3 มีส่วนร่วม 1 ด้าน 2 ด้าน และ 3 ด้าน
ส้าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่าง ๆ พบว่ า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.3 มีส่วนร่วม
ร้องขอให้มีโครงการ รองลงมา จ้านวนเท่ากัน ร้อยละ 88.8 คือ การร่วมใช้ประโยชน์จากโครงการ การมี
ส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มการใช้ประโยชน์โครงการ (กลุ่มผู้ใช้น้า กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)
การร่ว มดูแลบ้ ารุ งรักษาโครงการ และร้อยละ 52.5 มี ส่ว นร่วมในการยินยอมมอบที่ดิน/ทรัพย์สิ น /
สนับสนุนเงินหรืออื่น ๆ เพื่อการสนับสนุนโครงการ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.86 โดยผู้ตอบส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านความจ้าเป็นและตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร/ประชาชน อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา เป็นโครงการที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และเป็นโครงการที่ท้าให้คุณภาพชีวิตเกษตรกร/
ประชาชนดีขึ้น อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการดาเนินงานโครงการ
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ ร้อยละ 53.7 มีข้อเสนอแนะ
โดยผู้ตอบร้อยละ 39.5 มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้อ่างเก็บน้้าสามารถเก็บกักน้้าได้ในปริมาณ
มากขึ้น จะได้เพียงพอในการอุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 32.6 มีข้อเสนอแนะ
ต้องการให้ มีการขยายแนวเขตของการส่งน้้าให้ มากขึ้น และน้อยที่สุด ร้อยละ 11.6 มีข้อเสนอแนะ
ต้องการให้ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และก้าหนดเวลาในการส่งน้้าที่ชัดเจน
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2) ผลการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
จากการศึกษาข้อมูลการประเมินผล โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร สรุปผล ดังนี้
ผู้ตอบ เป็นเพศชาย มีอายุ 52 ปี ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้้าห้ว ยทรายขมิ้น
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร เป็นระยะเวลา 26 ปี 11 เดือน
ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ สรุปดังนี้
โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยทรายขมิ้นฯ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ละติจูด 48QUE968-041 ลองติจูด 5843111 เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้้า/เขื่อน
เริ่มด้าเนินการเมื่อปี 2496 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2499
การด้าเนินงานก่อสร้างโครงการเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
ปัจจุบัน โครงการชลประทานสกลนคร เป็นหน่วยรับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ
โครงการฯ มีการจั ดตั้งกลุ่ มผู้ ใช้น้ า โดยมี นายชัยเชษฐา กาญจนศิริ เป็ นผู้ น้ากลุ่ มผู้ ใช้น้ า
และมีคณะกรรมการจัดการชลประทาน 1 คณะ
องค์กรผู้ใช้น้าจัดอยู่ในประเภทกลุ่มบริหารการใช้น้าชลประทาน (WUG) จ้านวน 1 กลุ่ม
องค์กรประกอบด้ วย จ้ านวนองค์กรที่มีการจัดตั้ง 1 กลุ่ ม พื้นที่ส่งน้้ารวม 3,000 ไร่ เป็นองค์กร
ผู้ใช้น้าชลประทานที่มีทะเบียน มีข้อตกลง และมีกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) เป็นสมาชิก
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มีดังนี้
1. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยสามารถสนับสนุนน้้า ส้าหรับ
พื้นที่ปลูกข้าวในฤดูฝน จ้านวน 3,000 ไร่ และฤดูแล้ง จ้านวน 1,000 ไร่
2. การปศุสัตว์ที่ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น สัตว์ปีก จ้านวน 3,000 ตัว และสัตว์ใหญ่ (โค, กระบือ)
จ้านวน 1,500 ตัว
3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีพื้นที่เลี้ยง จ้านวน 29 ไร่/บ่อ
4. ช่วยสนับสนุนน้้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยสามารถส่งน้้าช่วยเหลือประชาชนได้ จ้านวน
1,223 ครัวเรือน 4,584 คน
โดยมีจ้านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้
- มีการใช้ประโยชน์น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จ้านวน 1,223 ครัวเรือน
- เพื่อการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ จ้านวน 150 ครัวเรือน
- เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จ้านวน 29 ครัวเรือน
- เพื่อท้าการเกษตรในฤดูฝน จ้านวน 1,223 ครัวเรือน
- และท้าเกษตรในฤดูแล้ง จ้านวน 100 ครัวเรือน
ปัญหาการใช้ประโยชน์
การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการใช้น้าเพื่อการเกษตร เพียงพอในฤดูฝน แต่ไม่ เพียงพอ
ในฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้้าตื้นเขิน เก็บน้้าได้น้อย
การบริหารจัดการน้าของโครงการ มีการด้าเนินการโดย มีกลุ่มผู้ใช้น้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้้า และมีแผนดูแล ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษา และบริหารจัดการน้าของโครงการ เห็นว่า
หน่ วยราชการผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ มีบทบาทในการดูแลบ้ารุงรักษาและบริห ารจัดการน้้า
ของโครงการอยู่ใน “ระดับมาก”
รองลงมา คือ กลุ่มผู้ใช้น้า และเกษตรกร/ประชาชนผู้ใช้น้า มีบทบาทในการดูแลบ้ารุงรักษา
และบริหารจัดการน้้าของโครงการอยู่ใน “ระดับปานกลาง”
ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการ
โครงการได้ท้าให้ เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ใช้น้าเพาะปลู ก อุปโภคบริโภค เลี้ ยงสัตว์
ท้าประมง ช่วยป้องกันน้้าท่วม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ท้าให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีขึ้น
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จ
นอกจากนี้ โครงการท้ าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ท้ าให้ มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น
คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีสิ่งอ้านวยความสะดวกดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ชุมชน/กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น
มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เพิ่มมากขึ้น ท้าให้มีอาชีพใหม่/ช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
ส้ าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการบริ ห ารจั ด การโครงการที่ ผ่ านมา ยั งมี ปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
อาคาร/ระบบชลประทานช้ารุด โครงสร้างพื้นฐานของโครงการช้ารุด เกษตรกร/ประชาชน ขาดความ
ร่วมมือดูแลโครงการ มีปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม ภัยธรรมชาติ และปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ปัจจุบัน โครงการมีปั ญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน คือ ขาดแคลนงบประมาณ ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่ต่อเนื่อง สมควรมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ โครงการฯ มีแผนการด้าเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคต โดยมีแผนซ่อมแซม
ระบบส่งน้้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส่งน้้าทั่วถึงทุกแปลง ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

4.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางดาเนินการในระยะต่อไป
1. จัดท้าแผนพัฒนาพื้นที่ห้วยทรายขมิ้น เพื่อเป็นกรอบด้าเนินงานโครงการให้มีความชัดเจน
เป็นเครื่องมือในการประสานแผนงาน/งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ
2. ด้าเนินงานพัฒนาแหล่งน้้า บ้ารุงรักษาระบบส่งน้้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดหาน้้าโดยวิธีการอื่น เช่น ขุดสระน้้า ขุดบ่อน้้าตื้น ขุดบ่อน้้าบาดาล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเกษตรของประชาชนที่ขยายมากขึ้น ให้เพียงพอและทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย
อย่างยั่งยืน
4. พั ฒ นาอาชี พ รายได้ ในลั ก ษณะผสมผสาน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการปลู ก พื ช เชิ งเดี่ ย ว
ส่ งเสริม การปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ตว์ ประมง เพื่ อ เป็ น อาหาร ลดค่ าใช้จ่ ายในครัว เรือน รวมทั้ งส่ งเสริม
กสิกรรมปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดค่าใช้จ่ายจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี นอกจากนี้ ควรส่งเสริม
ให้มีการท้าบัญชีครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วย
5. จัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ โดยเฉพาะในด้าน
กสิกรรมปลอดสารพิษ การอนุ รักษ์ดินและน้้า การแปรรูปผลผลิต อาชีพนอกภาคเกษตร ที่จะช่วย
เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
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สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ. 2561. รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 14 โดย สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) สิงหาคม 2561.
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ. 2561. รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 15 โดย สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) กันยายน 2561.
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ. 2561. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลพังขว้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) พฤศจิกายน 2561.
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ. 2562. รายงานสรุปสาระสาคัญ
มติที่ประชุมการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสารวจประชาชน/เกษตรกร
(การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
ชื่อโครงการ
รหัสโครงการ
รหัสแบบสารวจ
วันเดือนปีที่ตอบ
***********************************************************************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. นายนางนางสาวอื่น ๆ ระบุ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
 ชาย
 หญิง
ปีทเี่ กิด(พ.ศ.)
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย  หย่าร้าง
นับถือศาสนา  พุทธ
 อิสลาม
 คริสต์  อื่น ๆ ระบุ
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา  ปวช/ปวส  ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่ได้เข้าโรงเรียน  อื่น ๆ ระบุ
2. ที่อยู่ บ้านเลขที่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จังหวัด
โทรศัพท์
อาศัยที่บ้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
3. ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย
อยู่ในวัยเรียน

รวม
รวม

ตาบล
รหัสหมู่บ้าน
คน
คน

4. อาชีพหลักของท่าน
 เกษตร
 นอกภาคเกษตร ระบุ
กรณีอาชีพหลักเป็นเกษตร คือ
 ทานา
 ทาสวน/ไม้ยืนต้น
 ประมง
 รับจ้างทางการเกษตร

อาเภอ

อยู่ในภาคเกษตร รวม

 ทาไร่
 ปลูกผัก
 อื่น ๆ ระบุ

คน

 เลี้ยงสัตว์

5. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่  ไม่เป็น  เป็น
กรณีที่เป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นสมาชิกกลุ่มใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 กลุ่มอาชีพ โปรดระบุ
 กลุ่มออมทรัพย์
 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 กลุ่มฌาปนกิจ
 กลุ่มสตรี
 กลุ่มผู้ใช้น้า
 กลุ่มจัดการป่าไม้/อนุรักษ์ป่าไม้/ไฟป่า ฯลฯ
 กลุ่มอื่น ๆ โปรดระบุชื่อกลุ่ม
6. ท่านมีตาแหน่งในชุมชนหรือไม่  ไม่มี  มี
กรณีที่มีตาแหน่ง ท่านมีตาแหน่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 หัวหน้ากลุ่มอาชีพ
 หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้า
 หัวหน้ากลุ่มออมทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มจัดการทรัพยากร  อื่น ๆ ระบุ

ส่วนที่ 2 การผลิต รายได้ และการออม
7. ท่านทาการเกษตรในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 เกษตรเชิงเดี่ยว
 เกษตรผสมผสาน
 สวนผัก
 เกษตรอินทรีย์
 เกษตร GAP
 เกษตรธรรมชาติ
 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า
8. รายได้ของครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา (ปี .....................)
ที่มาของรายได้

 ทฤษฎีใหม่
 เกษตรปลอดสารพิษ
 วนเกษตร
 อื่น ๆ ระบุ
รายได้ (บาท/ปี)

เกษตร
รับจ้างทางการเกษตร
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจ/ค้าขาย
รับเงินเดือนประจา(ข้าราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน)
รายได้จากลูก/ญาติให้
สวัสดิการของรัฐ (บัตรผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อื่น ๆ ระบุ..................................................)
อื่น ๆ ระบุ .....................................................
9. รายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ยประมาณเดือนละ

บาท

10. ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีการลงทุนทางเกษตรที่สาคัญหรือไม่
 ไม่มี
 มี
กรณีมีการลงทุนด้านการเกษตร ประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 ซื้อที่ดินทาเกษตร
 ซื้อเครื่องจักรการเกษตร
 ขุด/หาแหล่งน้า
 ทาโรงเรือนการเกษตร
 ปรับปรุงแปลงเกษตร
 อื่น ๆ ระบุ
รายจ่ายที่ใช้ในการลงทุนทางเกษตรในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นประมาณ
11. ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีรายได้และรายจ่ายมากน้อยอย่างไร
 รายได้มากกว่ารายจ่าย
 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

บาท
 รายได้พอๆ กับรายจ่าย

12. ปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ที่มาของแหล่งเงินกู้
กรณีที่มีหนี้สิ้นในรอบปีที่ผ่านมาหนี้สิ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ........................................................................................................
 ลดลง เนื่องจาก ...........................................................................................................
 ไม่เปลี่ยนแปลง
13. ครัวเรือนมีเงินออมหรือไม่
 ไม่มี
 มี
กรณีที่มีเงินออมในรอบปีที่ผ่านมาเงินออมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 เพิ่มขึ้น
 ลดลง  ไม่เปลี่ยนแปลง
14. ครัวเรือนมีการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 ไม่มี
 มี

ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากโครงการ
15. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 ใช้น้าเพาะปลูก
 ใช้น้าอุปโภคบริโภค
 ใช้น้าเลี้ยงสัตว์
 ใช้น้าทาประมง
 ช่วยป้องกันน้าท่วม
 เข้ารับการอบรม
 รับปัจจัยการผลิต
 การตลาด
 สาธารณูปโภคพื้นฐานดี
ขึ้น  มีการร่วมกลุ่มอาชีพ  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 เกิดความสามัคคีในชุมชน
 การส่งเสริม/แนะนาจากเจ้าหน้าที่
 อื่น ๆ ระบุ
16. โครงการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านในบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 รายได้เพิ่มขึ้น
 คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 สิ่งอานวยความสะดวกดีขึ้น
 ความรู้เพิม่ ขึ้น
 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 ชุมชน/กลุ่มเข้มแข็งขึ้น
 มีอาชีพใหม่/ช่องทางประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้
เพิ่มขึ้น
 อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
17. ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาในการใช้ประโยชน์จากโครงการหรือไม่
 ไม่มี
 มี
กรณีที่มีปัญหานั้น มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 ภัยแล้ง
 น้าท่วม
 ภัยธรรมชาติ
 อาคาร/ระบบชลประทานชารุด
 โครงสร้างพื้นฐานของโครงการชารุด
 เกษตรกร/ประชาชนขาดความร่วมมือดูแลโครงการ  เจ้าหน้าที่ขาดการดูแล/บารุงรักษา
 อื่น ๆ ระบุ

18. ปัจจุบันใช้แหล่งน้าในการอุปโภคบริโภคจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 บ่อน้า/สระน้าของตนเอง  คลอง/บึงน้าธรรมชาติ
 น้าประปา/ซื้อน้า
 โครงการชลประทาน
 น้าฝน
 อื่น ๆ ระบุ
19. แหล่งน้าหลักที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือทาการเกษตร ก่อนมีโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 บ่อน้า/สระน้าของตนเอง  คลอง/บึงน้าธรรมชาติ
 น้าประปา/ซื้อน้า
 โครงการชลประทาน
 น้าฝน
 อื่น ๆ ระบุ
20. แหล่งน้าหลักที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือทาการเกษตร หลังมีโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 บ่อน้า/สระน้าของตนเอง  คลอง/บึงน้าธรรมชาติ
 น้าประปา/ซื้อน้า
 โครงการชลประทาน
 น้าฝน
 อื่น ๆ ระบุ
21. ปริมาณน้าที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือทาการเกษตร
ก่อนมีโครงการ
ฤดูฝน  เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
ฤดูแล้ง  เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
หลังมีโครงการ
ฤดูฝน  เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
ฤดูแล้ง  เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
22. ท่านมีส่วนร่วมกับโครงการในกิจกรรมใดบ้าง
การมีส่วนร่วม
1. การร่วมร้องขอให้มีโครงการ
2. การยินยอมมอบที่ดิน/ทรัพย์สิน/สนับสนุนเงินหรืออื่น ๆ ให้โครงการ
3. มีส่วนร่วมระหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการ
4. มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากโครงการ
5. มีส่วนร่วมตั้งกลุ่มการใช้ประโยชน์โครงการ (กลุ่มผู้ใช้น้า/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/กลุ่มอื่น ๆ ระบุ
)
6. ร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์โครงการ (แผนเพาะปลูก/แผนส่งน้า/แผนดูแลรักษา
โครงการ/แผนอื่น ๆ ระบุ
)
7. ร่วมดูแลบารุงรักษาโครงการ

มี ไม่มี

23. ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในด้านต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. เป็นโครงการที่จาเป็นและตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร/ประชาชน
2. เป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร/
ประชาชน
3. เป็นโครงการที่ทาให้คุณภาพชีวิต เกษตรกร/
ประชาชนดีขึ้น
4. เป็นโครงการทีเ่ กษตรกร/ประชาชน ในพื้นที่
มีส่วนร่วม
5. เป็นโครงการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
24. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต
 ไม่มี
 มี ระบุ

ขอบคุณอย่างสูง

   

แบบสารวจสาหรับเจ้าหน้าที่
(การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
ชื่อโครงการ ...........................................................................................................................................
รหัสโครงการ
รหัสแบบสารวจ
วันเดือนปีทตี่ อบ
*************************************************************************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบ
1. ผู้ตอบแบบสารวจชื่อ
ตาแหน่ง
กรม
โทรศัพท์
2. ที่ทางานเลขที่

นามสกุล
หน่วยงาน
กระทรวง
email
หมู่ที่

อายุ

ตาบล

จังหวัด
โทรศัพท์
3. ท่านปฏิบัติงานที่โครงการนี้เป็นระยะเวลา ประมาณ.

ปี

อาเภอ
เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
4. ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จังหวัด

ละติจูด

5. ประเภทโครงการ  อ่างเก็บน้า/เขื่อน

6. ปีที่เริ่มดาเนินการ

ปีที่ 2 ปี พ.ศ.
ปีที่ 3 ปี พ.ศ.
รวม

อาเภอ
ลองติจูด

 อาคารทดน้า/ปตร./ทรบ./ฝายทดน้า

 สระเก็บน้า

 สถานีสูบน้า

 ประปาชนบท

 บ่อน้าตื้น

 บ่อบาดาล

 อื่น ๆ ระบุ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7. งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ปีที่ดาเนินการก่อสร้าง
งบประมาณ (กปร.)
ปีที่ 1 ปี พ.ศ.

ตาบล

งบประมาณ (ปกติ)

งบประมาณ (อื่น ๆ)

ปี

8. การดาเนินงานก่อสร้างโครงการ
 เสร็จเร็วกว่าแผน

 เป็นไปตามแผน

 ล่าช้ากว่าแผน

9. ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างโครงการ
 ไม่มี
 มีปัญหา ระบุ
10. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการในปัจจุบัน
1.1 ชื่อหน่วยราชการ
1.2 ชื่อผู้รับผิดชอบ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

1.3 องค์กรผู้ใช้น้า (กลุ่มผู้ใช้น้า)

1.มี

2.ไม่มี

1.4 ชื่อผู้นากลุ่มผู้ใช้น้า

โทรศัพท์

1.5 คณะกรรมการจัดการชลประทานมีจานวน

คณะ

1.6 ประเภทองค์กรผู้ใช้น้า
 กลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) [WUG]
 กลุ่มบริหารการใช้น้าชลประทาน [IWUG]
 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทาน [FG]
 สมาคมผู้ใช้น้าชลประทาน [WUA]
 สหกรณ์ผู้ใช้น้าชลประทาน [WUC]

จานวน .................... กลุ่ม
จานวน .................... กลุ่ม
จานวน .................... กลุ่ม
จานวน .................... กลุ่ม
จานวน .................... กลุ่ม

1.7 องค์ประกอบขององค์กร
- จานวนองค์กรที่มีการจัดตั้ง
- จานวนสมาชิก
- พื้นที่ส่งน้ารวม
- องค์กรผู้ใช้น้าชลประทานที่มีทะเบียน
- องค์กรผู้ใช้น้าชลประทานที่มีข้อตกลง
- มีกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) เป็นสมาชิก

......................... กลุ่ม/สมาคม
......................... คน
......................... ไร่
......................... กลุ่ม
......................... กลุ่ม
......................... กลุ่ม

11.

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ปี พ.ศ. ............................
1.1 พื้นที่การเกษตร แบ่งเป็น
ฤดูฝน
พื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกพืชสวน
พื้นที่ปลูกพืชไร่
พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
อื่น ๆ
รวม
1.2 การปศุสัตว์ แบ่งเป็น
- สัตว์ปีก
- สัตว์เศรษฐกิจ(สุกร)
- สัตว์ใหญ่(โค กระบือ)
- อื่น ๆ........................

จานวนไร่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ฤดูแล้ง
พื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกพืชสวน
พื้นที่ปลูกพืชไร่
พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
อื่น ๆ
รวม

จานวนไร่

......................... ตัว
......................... ตัว
......................... ตัว
......................... ตัว

1.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จานวน ................... ไร่
1.4 น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่งน้าช่วยเหลือได้ จานวน .................ครัวเรือน จานวน.................คน
1.5 น้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ระบุ
1.6 จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในภาพรวม
 น้าอุปโภคบริโภค จานวน ................ครัวเรือน  เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ จานวน ................
ครัวเรือน
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ................ครัวเรือน  ทาเกษตรในฤดูฝน จานวน ................
ครัวเรือน
 ทาเกษตรในฤดูแล้ง จานวน .............ครัวเรือน
 อื่น ๆ ระบุ........................................................... จานวน ................ครัวเรือน
12. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการ ปี พ.ศ. ............ (ในกรณีที่สามารถหาข้อมูลได้)
1.1 พื้นที่การเกษตร แบ่งเป็น
ฤดูฝน
พื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกพืชสวน
พื้นที่ปลูกพืชไร่
พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
อื่น ๆ
รวม

จานวนไร่

ฤดูแล้ง
พื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกพืชสวน
พื้นที่ปลูกพืชไร่
พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
อื่น ๆ
รวม

จานวนไร่

1.2 การปศุสัตว์ แบ่งเป็น
- สัตว์ปีก
- สัตว์เศรษฐกิจ(สุกร)
- สัตว์ใหญ่(โค กระบือ)
- อื่น ๆ........................

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

......................... ตัว
......................... ตัว
......................... ตัว
......................... ตัว

1.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จานวน ................... ไร่
1.4 น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่งน้าช่วยเหลือได้ จานวน ................. ครัวเรือน จานวน ................. คน
1.5 น้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ระบุ

1.6 จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในภาพรวม
 น้าอุปโภคบริโภค จานวน ................ครัวเรือน  เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ จานวน ................
ครัวเรือน
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ................ครัวเรือน  ทาเกษตรในฤดูฝน จานวน ................
ครัวเรือน
 ทาเกษตรในฤดูแล้ง จานวน .............ครัวเรือน
 อื่น ๆ ระบุ........................................................... จานวน ................ครัวเรือน
13. ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
1.1 การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ฤดูฝน  น้าเพียงพอ  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ................................................................
- ฤดูแล้ง  น้าเพียงพอ  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ...............................................................
1.2 การใช้น้าเพื่อการเกษตร
- ฤดูฝน  น้าเพียงพอ  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ...............................................................
- ฤดูแล้ง  น้าเพียงพอ  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ...............................................................
14. การบริหารจัดการน้าของโครงการมีการดาเนินการอย่างไร ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
 มีแผนการจัดสรรประจาปี
 มีกลุ่มผู้ใช้น้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
 มีแผนดูแล ปรับปรุงและบารุงรักษา  อื่น ๆ ระบุ
15. ระดับความเข้มแข็งและสามารถในการบริหารจัดการน้าของกลุ่มผู้ใช้น้าอยู่ในระดับใด
 ระดับสูง
 ระดับปานกลาง
 ระดับต่า
 ไม่สามารถประเมินได้

16. บทบาทในการดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการน้าของโครงการ
หน่วยงาน/องค์กร
มาก มาก
ที่สุด
(4)
(5)
1. กลุ่มผู้ใช้น้า
2. เกษตรกร/ประชาชนผู้ใช้น้า
3. หน่วยราชการผู้รับผิดชอบโครงการ
4. อื่น ๆ ระบุ

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ไม่
ที่สุด สามารถ
(1)
ระบุ

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการ
17. โครงการได้ทาให้เกิดประโยชน์ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 ใช้น้าเพาะปลูก
 ใช้น้าอุปโภคบริโภค  ใช้น้าเลี้ยงสัตว์  ใช้น้าทาประมง
 ช่วยป้องกันน้าท่วม  ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง  สาธารณูปโภคพื้นฐานดีขึ้น
 อื่น ๆ ระบุ
18. การใช้ประโยชน์จากโครงการ ลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร
 สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จ
 ใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่อเนื่อง ระบุสาเหตุ
19. โครงการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านในบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 รายได้เพิ่มขึ้น
 คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 สิ่งอานวยความสะดวกดีขึ้น
 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 ชุมชน/กลุ่มเข้มแข็งขึ้น  ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เพิ่มขึ้น
 มีอาชีพใหม่/ช่องทางประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
20. การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการโครงการที่ผ่านมามีปัญหาหรือไม่
 ไม่มี
 มี
กรณีที่มีปัญหานั้น มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 อาคาร/ระบบชลประทานชารุด
 โครงสร้างพื้นฐานของโครงการชารุด
 เกษตรกร/ประชาชนขาดความร่วมมือดูแลโครงการ  เจ้าหน้าที่ขาดการดูแล/บารุงรักษา
 ภัยแล้ง
 น้าท่วม
 ภัยธรรมชาติ
 งบประมาณไม่เพียงพอ
 อื่น ๆ ระบุ .................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการ
21. ในปัจจุบันโครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุ

22. โครงการมีแผนการดาเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุ

23. ข้อเสนอแนะทั่วไป
 ไม่มี
 มี ระบุ

   

ภาคผนวก ข

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลพังขว้าง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
N
ที่ตั้งหัวงาน
พิกัด 48 QUE 973-038
ระวาง 5843 III

พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่

กรมชลประทาน
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยทรายขมิน้
ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ
บ้านห้วยทราย ตาบลพังขว้าง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
แผนที่แสดงบริเวณโครงการ
ขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์
มาตราส่วน 1 : 50,000

สัญลักษณ์

ภาคผนวก ค

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายลลิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายหทัย

ถนอมสิงห์
เพิ่มเกษร
วสุนันต์

เลขาธิการ กปร.
รองเลขาธิการ กปร.
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

ผูร้ ่วมดาเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวัชระ
นางสาวกาญจนา
นางณัฐกิตติ์
นางสาวแสงเพ็ญ
นางสาวนวพร
นายวีรพงษ์
นางสาวญาณิศา
นางสาวเบญจพร

หัศภาค
กาเนิดพันธ์
วินิชสาเภาทิพย์
คุณภัทรสกุล
รัตนสมบัติทวี
กาแพงทอง
ณ มหาไชย
บุญคาภา

ผู้อานวยการกองติดตามประเมินผล
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1. นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
2. นายธนฤทธิ์
รัชตะประกร
3. นางสาวฉัตตริน บุญเกิด
4. นางสาวสุดารัตน์ ชัยชะนะ
5. นางสาวสุทธิพา อาศิรพจน์

ผู้อานวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 22
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

