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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าหมัน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ผลได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน
โครงการ และทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการและปรับปรุง
แก้ไขให้ตรงประเด็นในระยะต่อไป โดยด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื นที่ที่มีการด า เนินโครงการ จ านวน 
103 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปได้ดังนี  

ด้านการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดตั งคณะกรรมการอ านวยการระดับจังหวัดและ
คณะท างานบูรณาการระดับจังหวัด โดยมีการจัดประชุมได้แล้วเสร็จตามแผนทั งหมด ด้านปัจจัยน าเข้า 
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 5,827,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 จาก
งบประมาณตามแผนแม่บทปี 2562 ด้านผลได้ เกษตรกรร้อยละ 92.23 ได้รับการอบรม ส่วนใหญ่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 78.34 และหลังจากเข้ารับการอบรมเกษตรมีความรู้อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการ
ท าบัญชีที่มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 81.55 
โดยเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้น าไปใช้ประโยชน์ทั งหมด และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด ผลกระทบระยะสั นของโครงการ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการอบรมร้อยละ 
54.29 เห็นว่าความรู้ค าแนะน าที่ได้จากการอบรมสามารถเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้ ซึ่งหลักสูตรที่สามารถ
เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้มากท่ีสุดคือ ด้านการท าปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 88.06 รองลงมาคือ ด้านปศุสัตว์ และ
ด้านประมง คิดเป็นร้อยละ 68.66 และ 65.63 ตามล าดับ ส่วนด้านการท าบัญชีไม่สามารถเพ่ิมรายได้หรือลด
รายจ่ายได้แต่ท าให้ทราบถึงรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนได้  ด้านสังคม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.66 น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อให้เกษตรกรรายอ่ืน และเกษตรกรร้อยละ 55.34 ไม่ได้น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อ เนื่องจากเกษตรกรรายอื่นได้เข้าร่วมอบรมด้วย และไม่มีเวลา
ว่างที่จะด าเนินการเผยแพร่ ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการอบรมร้อยละ 56.27 เห็นว่าความรู้
ค าแนะน าที่ได้จากการอบรมสามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ นได้ ซึ่งหลักสูตรที่สามารถสิ่งแวดล้อมดีขึ นมากที่สุด 
คือ ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน  า คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านการปลูกพืช และด้านการบริหาร
จัดการน  า คิดเป็นร้อยละ 90.77 และ 90.38 ตามล าดับ ส่วนด้านการท าบัญชีไม่สามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ น
ได้ ด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการอนุรักษ์น  า/รักษาป่า ด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 
ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเหมาะสมของการอบรมที่ได้รับ ด้านการสร้างอาชีพ
ในพื นที่ลุ่มน  า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ น และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของการปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการระยะต่อไปควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเห็นผลที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ควรศึกษาความต้องการของเกษตรกรในพื นที่เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดหลักสูตรการอบรมในครั งต่อไป เนื่องจากหลักสูตรที่ตรงความต้องการของเกษตรกรจะส่งผลต่อการน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์สูง และควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสม สามารถพัฒนาต่อยอด
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ 
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ค าน า 

 โครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน  าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560-2564) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชากรในพื นที่ให้ดีขึ นตามสภาพแวดล้อม รวมทั งการอบรมให้ความรู้และ

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยด าเนินการมาครบ 3 ปี และเกษตรกรในพื นที่

โครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ น ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งการ

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้ปรับปรุงการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป 

 รายงานการติดตามฉบับนี  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั งระดับจังหวัด

และระดับพื นที่ที่ให้ข้อมูล รวมทั งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ส่งผลให้การติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากเอกสารการติดตามฉบับนี  จึง

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  

 

 

 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กันยายน 2562 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 80 เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ ทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกของจังหวัด โดย
บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ส่วนทางด้านตะวันออกเทือกเขาส่วนใหญ่เป็น
เนินลอนลาด และเขาลูกโดดๆไม่สูงมากนัก เทือกเขาทั้งสองแนวมีความลาดเทลงทางด้านตอนกลางของจังหวัด 
มีแหล่งต้นน้้า ล้าธารส้าคัญ 4 สาย ประกอบด้วย แม่น้้าโขง แม่น้้าเหือง แม่น้้าเลย และแม่น้้าหมาน ล้วนเป็น
แหล่งน้้าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีพของประชากรจังหวัดเลย ซึ่งใช้ในภาคการเกษตร อุปโภค และบริโภค ราษฎร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยถูกท้าลายเป็นอย่างมากสาเหตุจากการท้าลายป่า
เพ่ือใช้พ้ืนที่ท้าการเกษตร การไถพรวนไม่ถูกวิธี มีการใช้สารเคมีท้าการเกษตรมาก ทรัพยากรดินถูกชะล้าง
พังทลาย แหล่งน้้าธรรมชาติตื้นเขินท้าให้มีน้้าไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร การอุปโภค และบริโภค ท้าให้ความ
สมดุลของธรรมชาติเสียไป ทรัพยากรน้้าถูกปะปนด้วยสารเคมีท้าให้สัตว์น้้าไม่สามารถด้ารงชีพตามวิถีชีวิตปกติ
ได้ ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวมีปัญหาด้านความมั่นคง เนื่องจากพ้ืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 ดังนั้น เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูง ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้้า และป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร และให้ราษฎรสามารถด้ารงชีวิตอยู่กับป่าได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูง ซึ่งสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท้าลายเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมบูรณาการจัดท้าแผนแม่บทโครงการ 
“รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้้าหมัน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) เสนอ
ต่อผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการเพ่ือ
ร่างโครงการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือขยายผล
โครงการ”รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลยเพ่ิมเติมอีก 1 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าหมัน ในเขต
พ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 โครงการ “รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพป่า ต้นน้้าล้าธาร และขยายผลแนวพระราชด้าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

ของลุ่มน้้าต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด้าริ การอยู่ร่วมกันของคนและ

ป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 

2. เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท้าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้พออยู่พอกิน

และพ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึงบริการ

พ้ืนฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามุ่งบูรณาการด้าเนินงานอย่างเป็น

องค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของโครงกำร 
 1. เป้าหมาย 

1.1) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

1.2) มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ 

1.3) ประชากรในพ้ืนที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมชุมชน 

1.4) หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. งบประมาณ 

ตำรำงท่ี 1.1 ยุทธศำสตร์และงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำนปีงบประมำณ 2562 

ยุทธศำสตร์ หน่วยงำน 
งบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร ปีงบประมำณ 

2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สถานีพัฒนาที่ดินเลย 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
3. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 3 อุดรธาน ี
 

111,750 
185,000 

2,500,000 
 

 รวม 2,796,750 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. ศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าวอุดรธาน ี
2. ปกครองอ้าเภอด่านซ้าย 
3. ส้านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์เลย 
4. ส้านักงานประมงจังหวัดเลย 
5. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดัเลย 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจดืเลย 
7. ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ ์
8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) 
9. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเลย 
10. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่) 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน) 

120,000 
1,923,700 

42,000 
128,000 
12,000 
66,200 
140,000 
148,500 
40,500 
50,000 
50,000 
100000 

 รวม 2,820,900 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

1. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเลย 
2. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

40,000 
70,000 
100,000 

0 
 รวม 210,000 

รวมทั้งสิ้น 5,827,650 
ที่มา : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
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1.4 วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 เพ่ือสนองแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แนวทางการด้าเนินงานของโครงการรักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้้าหมัน 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงมุ่งท่ีจะให้ชุมชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
ไม้และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีจุดเน้นดังนี้ 
 1. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้้าล้าธาร เพ่ือเป็นแหล่งซับน้้าธรรมชาติ (water bank) 
 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยมีศูนย์บริการ
และพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณ
ท้องถิ่น 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 5. ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 โดยการสนับสนุนของส้านักราชเลขาธิการ และ
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แต่ละโครงการ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) พ้ืนที่การบุกรุกท้าลายป่าลดลง 
 2) มีจ้านวนพื้นที่ป่าเพ่ิมข้ึน 
 3) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ากิน 
 4) เพ่ือการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 5) มีการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 6) มีการพัฒนาแหล่งน้้า 
 7) มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
 8) มีหนี้สินลดลง 
 9) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 10) มีการวางแผนด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสของหมู่บ้าน 



บทที่ 2 

การติดตามโครงการ 

2.1 ความส าคัญของการติดตาม 
การด าเนินงานโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”ลุ่มน  าหมัน จังหวัดเลย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564) เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ”รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าหมัน อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559)โดยเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
อุดรธานี ท าการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการเป็นระยะตามความเหมาะสม แล้วรายงานผล
พร้อมข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าหมัน จังหวัดเลย 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี ได้รับมอบหมายภารกิจให้ท าหน้าที่ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทเพ่ือทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการด าเนิน
โครงการ และปัญหาในการด าเนินโครงการ เพ่ือน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนินโครงการ
ไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

2.2.1 เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ 
2.2.2 เพ่ือติดตามผลได้ที่เกิดขึ นจากการด าเนินงานโครงการ 
2.2.3 เพ่ือทราบปัญหาในการด าเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

2.3 ขอบเขตของการติดตาม 
2.3.1 พื นที่เป้าหมาย 

พื นทีลุ่่มน  าหมัน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 

1) เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ 
2) เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม และเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

2.3.3ช่วงเวลาของข้อมูลในการประเมินผล 
1) การติดตามผลที่เกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าหมัน 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 
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2.4 วิธีการติดตาม 

2.4.1 ประเภทการติดตาม 
การติดตามครั งนี เป็นการติดตามผลในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ (On-going 

Monitoring) จึงมีขอบเขตเฉพาะผลได้เบื องต้นกับผลกระทบระยะสั นหลังจากการด าเนินโครงการ ทั งนี ผลการ
ติดตามอาจน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนของโครงการ เช่น เพ่ิมหรือลดกิจกรรม ปรับวัตถุประสงค์ เพ่ิมหรือลด
ขนาดของเป้าหมาย เป็นต้น 

2.4.2 รูปแบบการติดตาม 
รูปแบบการติดตามประกอบด้วยการบริหาร (Management) ปัจจัยน าเข้า (Input) ผลได้ 

(Output) และผลกระทบระยะสั น (Effects)  
 

 
1) การบริหารจัดการโครงการ (Management) คือ การจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการ การ

ด าเนินงานตามแผนการติดตามด ากับงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน การ
ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ช่วงเริ่มด าเนินโครงการใหม่ ๆ และระหว่างการ
ด าเนินโครงการ การพิจารณาเพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน
โครงการ 

2) ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินงานโครงการ 

3) ผลได้ของโครงการ (Output) คือ ผลที่ได้รับจากการใส่ปัจจัยเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ ได้แก่ ระดับความรู้ที่ได้รับหลังจากการเข้ารับการอบรม 

4) ผลกระทบระยะสั น (Effects) คือ ผลที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องจากผลได้ เป็นผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และมีศักยภาพหรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือไม่และอย่างไร ได้แก่ 
ผลกระทบจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการด าเนินกิจกรรมต่อในด้านการเกษตรของครัวเรือน เช่น 

    4.1) ด้านเศรษฐกิจ จ านวนผู้ผ่านการอบรมที่มีรายได้เพ่ิมขึ นหรือมีรายจ่ายลดลง 
    4.2) ด้านสังคม ผลจากการเข้ารับการฝึกอบรม และขยายผลแก่บุคคลอื่น 
    4.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นหลังจากการน าความรู้ไป

ปฏิบัติ 
    4.4) ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
 

 

Management Input Output Effects
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2.4.3 ประเด็นการติดตามและตัวชี วัด 

การก าหนดประเด็นและตัวชี วัดของโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดังต่อไปนี  

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นการติดตามและตัวช้ีวัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด 

1. การบริหารจัดการโครงการ  

1.1 การจัดการองค์กรบริหารโครงการ - การแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท างานในการด าเนินงาน 

 - จ านวนครั งในการจัดประชุม 

1.2 การด าเนินงานขององค์กรบริหารโครงการ - ร้อยละของการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้วเสร็จตาม
แผนที่ก าหนด 

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  

2.1 งบประมาณโครงการ - ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

2.2 การอบรม - ร้อยละของผู้ได้รับการอบรม 

2.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต - ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3. ผลได้ของโครงการ  

3.1 ผลที่ได้จากการอบรม - ระดับความรู้ที่ได้จากการอบรม 

 - ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไปใช้ 

3.2 ผลที่ได้จากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - ร้อยละของผู้ที่น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้
ประโยชน์ 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

4. ผลกระทบระยะสั น - ร้อยละของผู้ได้รับการอบรมเห็นว่ารายได้เพ่ิมขึ นหรือรายจ่าย
ลดลง 

 - ร้อยละของผู้ได้รับการอบรมเห็นว่าท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ น 

 - ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 - ร้อยละของผู้ได้รับการอบรมน าความรู้ไปเผยแพร่/ขยายผล 

 - ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
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2.4.4 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บข้อมูลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (ส ารวจเดือน กรกฎาคม 

2562) โดยจัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายที่จะติดตามผลจากการด าเนินงาน 

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามโครงการในพื นที่โดยวิธรการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ดังนี  
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการปี 2562 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับเกษตรกรที่ได้รับการอบรม หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัย

การผลิต ในปี 2562 
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และ

รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
3) การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2.4.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการ

สัมภาษณ์ การรวบรวมเอกสารรายงานต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ผลจากการน าความรู้ไป
ปฏิบัติ รวมทั งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและน าเสนอ
รายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น 
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจได้ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็น
เครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ซึ่งวีการ
ได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกลเป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ หรือ 5 ระดับ 
ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้ 5 เท่ากับมากที่สุด 4 เท่ากับมาก 3 เท่ากับ
ปานกลาง 2 เท่ากับน้อย และ 1 เท่ากับน้อยที่สุด 

 การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ ดังนี  

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย=    
คะแนนมาก−คะแนนน้อย

จ านวนระดับ
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =
         5−1        

5
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =       0.8 
 โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
  คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
  จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก าหนด (5 ระดับ) 
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2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าผลการติดตามใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรังปรุงการด าเนินงานโครงการ

ที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะต่อไป รวมทั งเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นและเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรในระยะยาว 
 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

3.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ 
 1) ที่ตั้ง 

ลุ่มน้้ำหมัน มีพ้ืนที่เป้ำหมำย 12 หมู่บ้ำน 1 ต้ำบล 1 อ้ำเภอ มีพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตร 40,044 ไร่ 
ประกอบด้วย บ้ำนน้้ำหมัน หมู่ที่ 1 บ้ำนน้้ำเย็น หมู่ที่ 2 บ้ำนนำหว้ำน้อย หมู่ที่ 3 บ้ำนหมำกแข้ง หมู่ที่ 4 บ้ำน
ห้วยมุ่น หมู่ที่ 5 บ้ำนตูบค้อ หมู่ที่ 6 บ้ำนกกจำน หมู่ที่ 7 บ้ำนห้วยมุ่น หมู่ที่ 8 บ้ำนแก่งครก หมู่ที่ 9 บ้ำนหัวนำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 11 และบ้ำนตูบค้อ หมู่ที่ 12 อยู่ในพ้ืนที่ต้ำบลกกสะทอน อ้ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัด
เลย 

ทั้งนี้บ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 11 แยกออกมำจำกบ้ำนหมำกแข้ง หมู่ที่ 4, บ้ำนตูบค้อ หมู่ที่ 12 แยก
ออกมำจำกบ้ำนตูบค้อ หมู่ที่ 6 

 
ภำพที่ 3.1 ที่ตั้ง และภูมิประเทศ 

ที่มำ : ส้ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
 

 2) ภูมิประเทศ 
สภำพภูมิประเทศในเขตต้ำบลกกสะทอน อ้ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย เกือบทั้งหมดมีสภำพเป็นป่ำ

เขำสูงชัน อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติและมีบำงส่วนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ เกษตรกรบุกรุกป่ำ
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สงวนเพ่ือท้ำกำรเกษตรจ้ำนวนมำก จึงท้ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม พ้ืนที่ดินมีลักษณะเป็นดินตื้นมีเศษ
หินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมำณมำก บำงแห่งมีก้อนหินโผล่กระจัดกระจำยอยู่บนผิวดิน ท้ำให้เป็นอุปสรรค
ต่อกำรท้ำกำรเกษตร ในบริเวณที่มีควำมลำดชันสูงมีปัญหำเกี่ยวกับกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินตลอดล้ำน้้ำ
หมัน ซึ่งมีพ้ืนที่ 143,750 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเปือย ป่ำภูขี้เถ้ำ ป่ำภูเรือ 

ลุ่มน้้ำหมันตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเลย พ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปในเขตลุ่มน้้ำหมันจะเป็น
ภูเขำและป่ำไม้ซึ่งเป็นแหล่งของพ้ืนที่ต้นน้้ำล้ำธำรโดยมีที่รำบระหว่ำงหุบเขำสลับกัน โดยพ้ืนที่ภูเขำจะอยู่
บริเวณแนวเทือกเขำตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ มีควำมสูงประมำณ 700 ถึง 1,200 เมตรจำกระดับน้้ำทะเลปำน
กลำง ส่วนพื้นที่ถัดมำจำกบริเวณภูเขำสูงลงมำด้ำนเหนือจะเป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งล้ำน้้ำหมันและล้ำน้้ำป่ำสัก 
 3) ภูมิอำกำศ 

พ้ืนที่ลุ่มน้้ำหมันจัดอยู่ในเขตโซนร้อน ฤดูร้อนจะเริ่มในเดือนกุมภำพันธ์  ถึงเดือนเมษำยน ฤดูฝน
ได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยนที่พัดพำเอำควำมชุ่มชื้นจำก
ทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรและแถบซีกโลกใต้ บริเวณมหำสมุทรอินเดีย ลักษณะดังกล่ำวจะท้ำให้มีฝนตกชุก 
ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์จะได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพำควำม
หนำวเย็นมำจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ท้ำให้สภำพอำกำศหนำวเย็นและแห้งแล้ง 

 

 
ภำพที่ 3.2 ปริมำณน้้ำฝนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ที่มำ : ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 4) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำหมันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเปือย ป่ำภูขี้เถ้ำ ป่ำภูเรือ และ

บำงส่วนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ มีพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรจ้ำนวน 143,750 ไร่ พื้นที่บริเวณลำดเชิง
เขำรำษฎรใช้เพำะปลูกพืชไร่ เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง ถั่วแดง และข้ำวไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกยำงพำรำ 
ถั่วลันเตำ 

ลักษณะดินในเขตอ้ำเภอด่ำนซ้ำย แยกได้ 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 27E/35E, 29D/35D, 
29E/35E และ62 โดยมีสภำพเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำกมักพบในดินชั้นล่ำงซึ่งจะมี
ศักยภำพกำรพังทลำยสูง อีกทั้งควำมอุดมสมบูรณ์ของดินสำมำรถเสื่อมได้ง่ำยและรวดเร็วประกอบกับดินขำด
น้้ำในฤดูแล้งท้ำให้ดินเป็นกรดเล็กน้อย ควรเพ่ิมธำตุอำหำรโดยกำรไถกลบเศษพืชที่เหลือจำกกำรเก็ บเกี่ยว
ผลผลิต และควรมีกำรบ้ำรุงดินใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมเติมในอัตรำส่วนที่เหมำะสมเนื่องจำพ้ืนที่เป็นที่ที่มี
ควำมลำดชันและเป็นดินตื้น ดังนั้นกำรใช้ที่ดินควรค้ำนึงถึงกำรป้องกันกำรพังทลำยโดยวิธีกำรจัดท้ำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้ำ เช่น กำรปลูกพืชตำมแนวระดับหรือปลูกพืชเป็นแนววำงควำมลำดเท กำรท้ำคันคูรอบเขำ 
หรือปลูกหญ้ำแฝก เป็นต้น 

 
ภำพที่ 3.3 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน 
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 5) แหล่งน้้ำ 
ล้ำน้้ำหมันมีต้นก้ำเนิดจำกแนวเทือกเขำภูลมโล เขตพ้ืนที่บ้ำนหมันขำว หมู่ที่ 4 ต้ำบลกกสะทอน 

อ้ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย และเขตติดต่อเทือกเขำภูหินร่องกล้ำ ต้ำบลเนินเพ่ิม อ้ำเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่ำนบ้ำนหมันขำว บ้ำนน้้ำหมัน บ้ำนนำหว้ำ
น้อย บ้ำนแก่งครก ต้ำบลกกสะทอน อ้ำเภอด่ำนซ้ำย และบ้ำนหัวนำยูง บ้ำนหนองฟ้ำแลบ บ้ำนบุ่งกุ่ม บ้ำนนำ
หอ ต้ำบลนำหอ บ้ำนนำหมูมุ่น บ้ำนนำดี บ้ำนนำทอง บ้ำนกกแหน ต้ำบลนำดี ไหลลงสู่แม่น้้ำเหือง บริเวณบ้ำน
ปำกหมัน ต้ำบลปำกหมัน อ้ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

 

ภำพที่ 3.4 ลุ่มน้้ำสำขำน้้ำหมัน 
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำ 
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 6) ประชำกร 
ประชำกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ จ้ำนวน 9 หมู่บ้ำน 2,201 ครัวเรือน 7,877 คน ชำวไทยภูเขำ

เผ่ำม้ง จ้ำนวน 2 หมู่บ้ำน และชำวไทยภูเขำเผ่ำถิ่นและเผ่ำลั่วะ จ้ำนวน 1 หมู่บ้ำน รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้ำน  
 

ตารางท่ี 3.1 ประชากร ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

หมู่บ้าน 

 
หมู่
ที ่

 
ครัว 
เรือน 

ประชากร  
พื้นที่ถือ
ครอง(ไร่) 

รายได้
เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน/
ปี (บาท) 

รายได้ต่อ
หัว/ปี 
(บาท) 

ชาย หญิง รวม 

 
 
 
 

ลุ่ม
น้ า

หมัน 

น้้ำหมัน 1 293 429 423 852 6,028 298,607 102,689.97 
น้้ำเย็น 2 222 399 414 813 6,460 298,095 81,398.63 

นำหว้ำน้อย 3 132 230 237 467 3,859 237,068 67,008.51 
หมำกแข้ง 4 218 426 429 855 9,250 191,835 48,912.32 
ห้วยมุ่น 5 180 268 296 564 3,748 245,607 78,385.21 
ตูบค้อ 6 154 335 314 649 อยู่ระหว่ำง

ตรวจสอบ 
259,229 61,511.97 

กกจำน 7 179 342 325 667 4,309 302,770 81,253.12 
ห้วยมุ่น 8 222 401 357 758 4,250 198,407 58,108.65 
แก่งครก 9 107 167 155 322 3,617 302,640 100,566.71 
หัวนำ 10 189 315 317 632 8,578 180,913 55,102.15 

หมันขำว 11 174 285 290 575 365 30,000 9,078.26 
ตูบค้อ 12 131 368 355 723 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ - 
รวม 12 2,201 3,965 3,912 7,877 50,464   

ที่มำ : ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอด่ำนซ้ำย 

 
7) สภำพเศรษฐกิจและสังคม 

รำษฎรที่อำศัยอยู่ในลุ่มน้้ำหมันมีอำชีพหลักทำงกำรเกษตรคือ กำรท้ำนำและปลูกข้ำวไร่ เพ่ือกำร
บริโภคในครัวเรือน ส่วนกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกขิงเป็นรำยได้หลัก เลี้ยงวัว เลี้ยงสุกรเป็นรำยได้รอง 
อำชีพนอกภำคกำรเกษตร ได้แก่ รับจ้ำงทั่วไปและค้ำขำย 
 
 
 
 



15 
 

3.2 สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 
 จำกกำรส้ำรวจสภำพทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่ำงในปี 2562 จ้ำนวน 103 รำย พบว่ำ เป็น
เพศชำย ร้อยละ 47.57 และเพศหญิงร้อยละ 52.43 มีอำยุเฉลี่ย 49.64 ปี โดยมีอำยุอยู่ระหว่ำง 50 ถึง 59 ปี
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.86 ตำมมำด้วยช่วงอำยุ 40 ถึง 49 ปี ร้อยละ 34.95 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี ร้อยละ 
13.59 ช่วงอำยุ 30 ถึง 39 ปี ร้อยละ 10.58 และอำยุต่้ำกว่ำ 30 ปี ร้อยละ 2.91 กำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย คิดเป็นร้อยละ 33.01 ตำมมำด้วยประถมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 23.30 ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 17.48 ไม่ส้ำเร็จกำรศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 11.65 เท่ำกัน ระดับ
ปริญญำตรี ร้อยละ 1.94 และระดับอนุปริญญำ ร้อยละ 0.91 อำชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 97.09 และประกอบอำชีพอ่ืน ๆ เช่น รับจ้ำง ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 2.91 (ตำมตำรำงที่ 3.2) 

 
ตารางท่ี 3.2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก 

รายการ ร้อยละ 
เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

100.00 
47.57 
52.43 

อำยุ 100.00 
     ต่้ำกว่ำ 30 ปี 2.91 
     30 ถึง 39 ปี 10.58 
     40 ถึง 49 ปี 34.95 
     50 ถึง 59 ปี 37.86 
     มำกกว่ำ 60 ปี 13.59 
ระดับกำรศึกษำ 100.00 
     ไม่ส้ำเร็จกำรศึกษำ 11.65 
     ประถมต้น 23.30 
     ประถมปลำย 33.01 
     มัธยมต้น 11.65 
     มัธยมปลำย 17.48 
     อนุปริญญำ 0.91 
     ปริญญำตรี 1.94 
อำชีพหลัก  
     เกษตรกร 97.09 
     อ่ืน ๆ เช่น รับจ้ำง ธุรกิจส่วนตัว 2.91 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 
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เกษตรกรมีจ้ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 รำย ซึ่งอยู่ในวัยแรงงำนเฉลี่ย 2.83 รำย เป็นแรงงำน
ในภำคเกษตร 2.29 รำย และเป็นแรงงำนนอกภำคเกษตรเฉลี่ย 0.54 รำย (ตำมตำรำงที่ 3.3) 

 
ตารางท่ี 3.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

รายการ จ านวน 

จ้ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 4.09 

     วัยแรงงำน 2.83 

     แรงงำนในภำคเกษตร 2.29 

     แรงงำนนอกภำคเกษตร 0.54 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 
 
 เกษตรกรมีกำรถือครองที่ดินเฉลี่ย 39.82 ไร่ เป็นที่ท้ำฟรี/ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 19.07 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.89 ที่ของ
ตนเอง 16.11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.46 และที่เช่ำ 4.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.65 (ตำมตำรำงที่ 3.4) 
 

ตารางท่ี 3.4 การถือครองที่ดิน 

รายการ ไร ่ ร้อยละ 

กำรถือครองที่ดินเฉลี่ย 39.82 100.00 

     ที่ของตนเอง 16.11 40.46 

     ที่เช่ำ 4.64 11.65 

     ที่ท้ำฟรี/ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 19.07 47.89 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 
 

แหล่งน้้ำที่เกษตรกรใช้ในกำรท้ำกำรเกษตรมำกที่สุดคือน้้ำฝน คิดเป็นร้อยละ 96.12 รองลงมำคือ 
แหล่งน้้ำธรรมชำติ/ชลประทำน ร้อยละ 41.75 และสระ/บ่อบำดำล ร้อยละ 28.16 ด้ำนควำมเพียงพอของ
แหล่งน้้ำ พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 50.49 มีแหล่งน้้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปี และไม่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 
49.51 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีแหล่งน้้ำไม่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปีไม่มีแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตร  ซึ่ง
เกษตรกรที่มีแหล่งน้้ำไม่เพียงพอส้ำหรับใช้ตลอดทั้งปี โดยมีน้้ำใช้เฉลี่ย  6.31  เดือนต่อปี (ตำมตำรำงที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 แหล่งน้ า และความเพียงพอของแหล่งน้ า 

รายการ ร้อยละ 

แหล่งน้้ำ  

     น้้ำฝน 96.12 

     แหล่งน้้ำธรรมชำติ/ชลประทำน 41.75 

     สระ/บ่อบำดำล 28.16 

ควำมเพียงพอของแหล่งน้้ำ 100.00 

     พอใช้ทั้งปี 50.49 

     ไม่พอใช้ทั้งปี 49.51 

          ใช้ได้เฉลี่ย (เดือน) 6.31 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 
 

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จำกลุ่มน้้ำหมัน ร้อยละ 69.90 และไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกลุ่มน้้ำหมัน 
ร้อยละ 30.10 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จำกลุ่มน้้ำหมันส้ำหรับนอกภำคกำรเกษตร เช่น อุปโภค 
บริโภค คิดเป็นร้อยละ 63.89 และใช้ส้ำหรับภำคกำรเกษตร ร้อยละ 36.11 (ตำมตำรำงที่ 3.6) 

 
ตารางท่ี 3.6 การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ าหมัน 

รายการ ร้อยละ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกลุ่มน้้ำหมัน 30.10 
ได้ใช้ประโยชน์จำกลุ่มน้้ำหมัน 69.90 
     ใช้ในภำคกำรเกษตร 36.11 
     ใช้นอกภำคกำรเกษตร 63.89 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 

 
 เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 129,364.07 บำทต่อปี โดยแบ่งเป็นรำยได้จำกภำคกำรเกษตร 

108,203.88 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 83.64 และรำยได้จำกนอกภำคกำรเกษตร 21,160.19 บำทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 16.36 ด้ำนหนี้สินพบว่ำ เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย 268,980.58 บำทต่อครัวเรือน โดยเป็นหนี้สินภำค
กำรเกษตร 211,407.77 บำทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 78.60 และหนี้สินนอกภำคกำรเกษตร 57,572.81 
บำทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.40 (ตำมตำรำงที่ 3.7) 
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ตารางท่ี 3.7 รายได้ และหนี้สินของครัวเรือน 
รายการ บาท ร้อยละ 

รำยได้เฉลี่ยต่อป ี
     ชำย 
     หญิง 

129,364.07 
24 
12 

100.00 
66.67 
33.33 

     รำยได้จำกภำคกำรเกษตร 108,203.88 83.64 
     รำยได้จำกนอกภำคกำรเกษตร 21,160.19 16.36 

 หนี้สินเฉลี่ย 268,980.58 100.00 
     หนี้สินภำคกำรเกษตร 211,407.77 78.60 
     หนี้สินนอกภำคกำรเกษตร 57,572.81 21.40 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 
 

ด้ำนกำรรวมกลุ่มพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือท้ำกิจกรรมกำรเกษตร ร้อยละ 62.14 
และมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือท้ำกิจกรรมกำรเกษตร ร้อยละ 37.86 โดยกิจกรรมที่รวมกลุ่มเพื่อด้ำเนินกำรมำกที่สุดคือ 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 78.49 รองลงมำคือ กำรผลิต กำรตลำด และจ้ำหน่ำยผลผลิต ร้อยละ 
53.85 และกำรสร้ำงเครือข่ำยอำชีพ ร้อยละ 12.82 (ตำมตำรำงท่ี 3.8) 

 

ตารางท่ี 3.8 การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมการเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

ไม่มีกำรรวมกลุ่ม 62.14 
มีกำรรวมกลุ่ม 37.86 
     กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 78.49 
     กำรผลิต กำรตลำด และจ้ำหน่ำยผลผลิต 53.85 
     กำรสร้ำงเครือข่ำยอำชีพ 12.82 

ที่มำ : จำกกำรส้ำรวจ 



บทที่ 4  
ผลการติดตาม 

 ผลการติดตามโครงการรักษ์น้้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือทราบถึงผลได้ที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ และทราบ
ปัญหาในการด้าเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่มีการด้าเนินงานโครงการ จ้านวน 103 ราย การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การบริการจัดการโครงการ  

1) โครงการรักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ้านวยการระดับจังหวัด มีการจัด
ประชุมจ้านวน 4 ครั้ง และคณะท้างานบูรณาการระดับจังหวัด มีการจัดประชุมจ้านวน 2 ครั้ง 

2) การทราบข่าวการด้าเนินงานโครงการ 
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการด้าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ทราบข่าวการด้าเนินงานโครงการจากผู้น้าชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 96.12 รองลงมาคือทราบข่าวจากหอกระจายข่าว ร้อยละ 64.08 ทราบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 
51.46 และทราบจากญาติ/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 0.97 (ตามตารางที่ 4.1) 

 
ตารางท่ี 4.1 การทราบข่าวการด าเนินงานโครงการ 

แหล่งข่าว ร้อยละ 
ผู้น้าชุมชน 96.12 
หอกระจายข่าว 64.08 
เจ้าหน้าที่รัฐ 51.46 
ญาติ/เพ่ือนบ้าน 0.97 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

4.2 ปัจจัยน าเข้า  
ปัจจัยน้าเข้าประกอบด้วย งบประมาณโครงการองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต 
1) งบประมาณโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจ้านวนที่เบิกจ่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้รับงบประมาณ
ตามแผนแม่บทในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วงเงินงบประมาณ 216,982,000 บาท แบ่งจ่ายรายปี โดยมี
เงื่อนไขหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องรายงานผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการและ
คณะท้างานขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการรักษ์น้้าลุ่มน้้าหมัน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการด้าเนินงานปีถัดไป 
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ส้าหรับงบที่ได้รับการจัดสรรในปี 2562 มีงบประมาณทั้งสิ้น 5,827,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 
ของจ้านวนงบประมาณที่ขอตามแผนแม่บทปี 2562 (43,851,000 บาท) โดยแบ่งเป็นงบประมาณของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 2,796,750บาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.99 ของจ้านวนงบที่ได้รับการจัดสรรในปี 2562 งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 2,820,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.41 ของจ้านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปี 2562 และงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ้านวน 210,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2562 (ตามตารางที่ 4.2) 

 
ตารางท่ี 4.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 

รายการ 
จ านวน
(บาท) 

ร้อยละ 
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งบประมาณท่ีขอตามแผนแม่บทปี 2562 43,851,000 100 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2562 5,827,650 13.29 (100) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2,796,750 6.38 (47.99) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,820,900 6.43 (48.41) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 210,000 0.48 (3.60) 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
 
 

2) การอบรม 
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.23 โดยได้รับการอบรมด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้น

น้้ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาคือ ด้านปศุสัตว์และด้านการท้าปุ๋ย ร้อยละ 70.53 เท่ากัน ด้าน
การปลูกพืช ร้อยละ 68.42 ด้านประมง ร้อยละ 67.37 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 63.16 ด้านการท้าบัญชี 
ร้อยละ 62.11 ด้านการบริหารจัดการน้้า ร้อยละ 54.74 ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 48.42 และด้าน
การพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 38.95 และเกษตรกรร้อยละ 7.77 ไม่ได้รับการอบรม โดยหลักสูตรที่อบรมตรง
ตามความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 83.50 และไม่ตรงตามความต้องการ ร้อยละ 16.50 โดยหลักสูตรที่
เกษตรกรต้องการคือ เรื่องการดูแลรักษาพืชผล เรื่องการก้าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และเรื่องการท้า
การเกษตร (ตามตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 การได้รับการอบรม 

รายการ ร้อยละ 

ไม่ได้รับการอบรม 7.77 

ได้รับการอบรม 92.23 

 ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้า 73.68 

 ด้านการปลูกพืช 68.42 

 ด้านประมง 67.37 

 ด้านปศุสัตว์ 70.53 

 ด้านการท้าบัญชี 62.11 

 ด้านการท้าปุ๋ย 70.53 

 ด้านการบริหารจัดการน้้า 54.74 

 ด้านการแปรรูปผลผลิต 48.42 

 ด้านการพัฒนาอาชีพ 38.95 

 ด้านสาธารณสุข 63.16 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ 83.50 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรมไม่ตรงตามความต้องการ 16.50 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 81.55 โดยได้รับพันธุ์ไม้ผลมากที่สุด 
ร้อยละ 71.60 รองลงมาคือ พัมธุ์ไม้ยืนต้น ร้อยละ 46.91 พันธุ์ปลา ร้อยละ 35.80 ก้อนเห็น ร้อยละ 22.22 
พันธุ์ปศุสัตว์ ร้อยละ 20.99 และปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน ร้อยละ 7.41 และมีเกษตรกรร้อยละ 18.45 ไม่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 43.69 และไม่ตรง
ตามความต้องการ ร้อยละ 56.31 โดยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการคือ พันธุ์ไม้ผล พันธุ์สัตว์ และ
ต้องการปริมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เห็นผล (ตามตารางที่ 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

รายการ ร้อยละ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 18.45 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 81.55 
 พันธุ์ไม้ผล 71.60 
 พันธุ์ไม้ยืนต้น 46.91 
 พันธุ์ปลา 35.80 
 ก้อนเห็ด 22.22 
 พันธุ์ปศุสัตว์ 20.99 
 ปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน 7.41 
ปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการ 43.69 
ปัจจัยการผลิตไม่ตรงตามความต้องการ 56.31 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
 
4.3 ผลได้ของโครงการ 

1) ผลที่ได้จากการอบรม 
ระดับความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ

ฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้า ด้านการปลูกพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการท้าปุ๋ย ด้านการบริหารจัดการน้้า ด้าน
การแปรรูปผลผลิต ด้านการพัฒนาอาชีพ และด้านสาธารณสุข และเกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง คือ 
ด้านการท้าบัญชี (ตามตารางที่ 4.5) 
ตารางท่ี 4.5 ระดับความรู้ที่ได้จากการอบรม 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย การแปรผล 
ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้า 3.94 มาก 
ด้านการปลูกพืช 3.88 มาก 
ด้านประมง 3.94 มาก 
ด้านปศุสัตว์ 3.90 มาก 
ด้านการท้าบัญชี 3.39 ปานกลาง 
ด้านการท้าปุ๋ย 3.85 มาก 
ด้านการบริหารจัดการน้้า 3.81 มาก 
ด้านการแปรรูปผลผลิต 3.80 มาก 
ด้านการพัฒนาอาชีพ 3.81 มาก 
ด้านสาธารณสุข 3.82 มาก 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
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ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า หลักสูตรที่เกษตรกรน้าความรู้ไปใช้มากที่สุดคือ ด้านการ
ฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้าและด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน รองลงมาคือด้านการปลูกพืช ร้อยละ 
92.31 ด้านการบริหารจัดการน้้า ร้อยละ 88.46 ด้านการท้าปุ๋ย ร้อยละ 86.57 ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 73.13 
ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 72.97 ด้านประมง ร้อยละ 67.19 ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 60.87 และ
ด้านการท้าบัญชี ร้อยละ 40.68 (ตามตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หลักสูตร ร้อยละ 

ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้า 100.00 
ด้านการปลูกพืช 92.31 
ด้านประมง 67.19 
ด้านปศุสัตว์ 73.13 
ด้านการท้าบัญชี 40.68 
ด้านการท้าปุ๋ย 86.57 
ด้านการบริหารจัดการน้้า 88.46 
ด้านการแปรรูปผลผลิต 60.87 
ด้านการพัฒนาอาชีพ 72.97 
ด้านสาธารณสุข 100.00 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

2) ผลที่ได้จากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
การน้าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย

การผลิตทั้งพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ปลา ก้อนเห็ด พันธุ์ปศุสัตว์ และปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน น้าปัจจัยการผลิตที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 100 (ตามตารางท่ี 4.7) 
ตารางท่ี 4.7 การน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 

รายการ ร้อยละ 
พันธุ์ไม้ผล 100.00 
พันธุ์ไม้ยืนต้น 100.00 
พันธุ์ปลา 100.00 
ก้อนเห็ด 100.00 
พันธุ์ปศุสัตว์ 100.00 
ปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน 100.00 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
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ด้านความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ก้อนเห็ด พันธุ์ปศุสัตว์ และปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน ความพึงพอใจของผู้ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับมาก คือ พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ยืนต้น และพันธุ์ปลา (ตามตารางท่ี 4.8) 
ตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

รายการ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 
พันธุ์ไม้ผล 3.59 มาก 
พันธุ์ไม้ยืนต้น 3.53 มาก 
พันธุ์ปลา 3.72 มาก 
ก้อนเห็ด 4.28 มากที่สุด 
พันธุ์ปศุสัตว์ 4.59 มากที่สุด 
ปุ๋ย/สารบ้ารุงดิน 4.83 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส้ารวจ 

 
4.4 ผลกระทบระยะสั้น 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ที่ได้รับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรที่สามารถเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้มากที่สุดคือ ด้านการท้าปุ๋ย 

คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของผู้ที่ได้รับการอบรม รองลงมาคือ ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 68.66 ด้านประมง ร้อยละ 
65.63 ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 60.87 ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 56.76 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 
51.67 ด้านการปลูกพืช ร้อยละ 49.23 ด้านการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้้า ร้อยละ 48.57 และด้านการบริหารจัดการ
น้้า ร้อยละ 38.46 ส่วนด้านการท้าบัญชีไม่สามารถเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้แต่ท้าให้ทราบถึงรายรับและ
รายจ่ายในครัวเรือนได้ (ตามตารางที่ 4.9) 
ตารางท่ี 4.9 การอบรมที่สามารถเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย 

หลักสูตร ร้อยละ 
ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน้้า 48.57 
ด้านการปลูกพืช 49.23 
ด้านประมง 65.63 
ด้านปศุสัตว์ 68.66 
ด้านการท้าบัญชี 0.00 
ด้านการท้าปุ๋ย 88.06 
ด้านการบริหารจัดการน้้า 38.46 
ด้านการแปรรูปผลผลิต 60.87 
ด้านการพัฒนาอาชีพ 56.76 
ด้านสาธารณสุข 51.67 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
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2) ด้านสังคม 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการฯ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จาก

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยได้รับประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83 
รองลงมาคือ ด้านความเป็นอยู่/สุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 60.42 ด้านชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ร้อยละ 46.88 
ด้านการสร้างภูมิคุ้นกันรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ร้อยละ 37.50 ด้านการเข้าถึงบริการพื้นฐานเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 36.46 ด้านรายได้เพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายลดลง ร้อยละ 16.67 ด้านต้นทุนการเกษตรลดลง ร้อยละ 10.42 และ
ด้านการศึกษาดีข้ึน ร้อยละ 9.38 (ตามตารางท่ี 4.10) 

 
ตารางท่ี 4.10 การได้รับประโยชน์จากโครงการ 

รายการ ร้อยละ 

ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 6.80 

ได้รับประโยชน์จากโครงการ 93.20 

 ด้านสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 95.83 

 ด้านรายได้เพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายลดลง 
 

16.67 

 ด้านต้นทุนการเกษตรลดลง 
 

10.42 

 ด้านความเป็นอยู่/สุขภาพดีขึ้น 
 

60.42 

 ด้านการศึกษาดีข้ึน 
 

9.38 

 ด้านการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
 

36.46 

 ด้านชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 

46.88 

 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 

37.50 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

การน้าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.66 น้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อให้เกษตรกรรายอ่ืน และเกษตรกรร้อยละ 55.34 ไม่ได้น้าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อ เนื่องจากเกษตรกรรายอ่ืนได้เข้าร่วมอบรมด้วย และไม่มีเวลาว่างที่จะด้าเนินการ
เผยแพร่ (ตามตารางที่ 4.11) 

 
ตารางท่ี 4.11 การน าความรู้ไปเผยแพร่ขยายผล 

รายการ ร้อยละ 
ได้น้าความรู้ไปเผยแพร ่ 44.66 
ไม่ได้น้าความรู้ไปเผยแพร ่ 55.34 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
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3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้ที่ได้รับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรที่สามารถสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากท่ีสุด คือ ด้านการฟื้นฟูรักษาป่าต้น

น้้า คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านการปลูกพืช ร้อยละ 90.77 ด้านการบริหารจัดการน้้า ร้อยละ 90.38 
ด้านการท้าปุ๋ย ร้อยละ 86.57 ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 49.25 ด้านประมง ร้อยละ 45.31 ด้านการแปรรูปผลผลิต 
ร้อยละ 17.39  ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 2.70 และด้านสาธารณสุข ร้อยละ 1.67 ส่วนด้านการท้าบัญชีไม่
สามารถท้าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึนได้ (ตามตารางที่ 4.12) 

 
ตารางท่ี 4.12 การอบรมที่สามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

หลักสูตร ร้อยละ 

ด้านการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้้า 100.00 

ด้านการปลูกพืช 90.77 

ด้านประมง 45.31 

ด้านปศุสัตว์ 49.25 

ด้านการท้าบัญชี 0.00 

ด้านการท้าปุ๋ย 86.57 

ด้านการบริหารจัดการน้้า 90.38 

ด้านการแปรรูปผลผลิต 17.39 

ด้านการพัฒนาอาชีพ 2.70 

ด้านสาธารณสุข 1.67 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

4) ด้านความพึงพอใจ 
ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์น้้า/รักษาป่า ด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และด้านความพึง
พอใจต่อภาพรวมของโครงการ ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเหมาะสมของการ
อบรมที่ได้รับ ด้านการสร้างอาชีพในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของการปั จจัยการผลิตที่ได้รับ (ตาม
ตารางที่ 4.13) 



27 

 

ตารางท่ี 4.13 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.48 มากที่สุด 

ด้านการอนุรักษ์น้้า/รักษาป่า 4.27 มากที่สุด 

ด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 4.26 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของการอบรมที่ได้รับ 4.05 มาก 

ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 3.30 ปานกลาง 

ด้านการสร้างอาชีพในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3.56 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.07 มาก 

ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 4.09 มาก 

ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.02 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 3.87 มาก 

ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 4.22 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

การติดตามผลการด าเนินงานโครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน  าหมัน จังหวัดเลย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโครงการ และผลได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน
โครงการ และทราบปัญหาในการด าเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม เกษตรกรในพื นที่ที่มีการด าเนินงานโครงการ จ านวน 103 ราย การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี  
5.1 สรุป 

5.1.1 การบริการจัดการโครงการ  
1) โครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน มีการจัดตั งคณะกรรมการอ านวยการระดับจังหวัด มี

การจัดประชุมจ านวน 4 ครั ง และคณะท างานบูรณาการระดับจังหวัด มีการจัดประชุมจ านวน 2 ครั ง 
2) การทราบข่าวการด าเนินงานโครงการ 

เกษตรกรในพื นที่ที่มีการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ทราบข่าวการด าเนินงานโครงการจากผู้น าชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 96.12 รองลงมาคือทราบข่าวจากหอกระจายข่าว ร้อยละ 64.08 ทราบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 51.46 
และทราบจากญาติ/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 0.97 

5.1.2 ปัจจัยน าเข้า 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจ านวนที่เบิกจ่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้รับ

งบประมาณตามแผนแม่บทในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วงเงินงบประมาณ 216,982,000 บาท แบ่งจ่าย
รายปี โดยมีเงื่อนไขหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการ
และคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการรักษ์น  าลุ่มน  าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานปีถัดไป 

ส าหรับงบที่ได้รับการจัดสรรในปี 2562 มีจ านวนรวมทั งสิ น 5,827,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 
ของจ านวนงบประมาณท่ีขอตามแผนแม่บทปี 2562 (43,851,000 บาท) โดยเป็นงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,796,750บาท คิดเป็นร้อยละ 47.99 
ของจ านวนงบที่ได้รับการจัดสรรในปี 2562 งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ านวน 2,820,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.41 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 
และงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวน 210,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.60 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2562 

ด้านการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.23 โดยได้รับการอบรมด้าน
การฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน  ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาคือ ด้านปศุสัตว์และด้านการท าปุ๋ย ร้อยละ 
70.53 เท่ากัน ด้านการปลูกพืช ร้อยละ 68.42 ด้านประมง ร้อยละ 67.37 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 63.16 
ด้านการท าบัญชี ร้อยละ 62.11 ด้านการบริหารจัดการน  า ร้อยละ 54.74 ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 
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48.42 และด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 38.95 และเกษตรกรร้อยละ 7.77 ไม่ได้รับการอบรม โดยหลักสูตรที่
อบรมตรงตามความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 83.50 และไม่ตรงตามความต้องการ ร้อยละ 16.50 โดย
หลักสูตรที่เกษตรกรต้องการคือ เรื่องการดูแลรักษาพืชผล เรื่องการก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และเรื่อง
การท าการเกษตร 

ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อย
ละ 81.55 โดยได้รับพันธุ์ไม้ผลมากที่สุด ร้อยละ 71.60 รองลงมาคือ พัมธุ์ไม้ยืนต้น ร้อยละ 46.91 พันธุ์ปลา 
ร้อยละ 35.80 ก้อนเห็น ร้อยละ 22.22 พันธุ์ปศุสัตว์ ร้อยละ 20.99 และปุ๋ย/สารบ ารุงดิน ร้อยละ 7.41 และมี
เกษตรกรร้อยละ 18.45 ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร ร้อยละ 43.69 และไม่ตรงตามความต้องการ ร้อยละ 56.31 โดยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการ
คือ พันธุ์ไม้ผล พันธุ์สัตว์ และต้องการปริมาณเพ่ิมขึ นเพื่อให้เห็นผล 

5.1.3 ผลได้ของโครงการ 
ผลได้จากการอบรมระดับความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน  า ด้านการปลูกพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการท าปุ๋ย ด้านการ
บริหารจัดการน  า ด้านการแปรรูปผลผลิต ด้านการพัฒนาอาชีพ และด้านสาธารณสุข และเกษตรกรมีความรู้ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการท าบัญชี ส่วนด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า หลักสูตรที่เกษตรกรน า
ความรู้ไปใช้มากที่สุดคือ ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน  าและด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน 
รองลงมาคือด้านการปลูกพืช ร้อยละ 92.31 ด้านการบริหารจัดการน  า ร้อยละ 88.46 ด้านการท าปุ๋ย ร้อยละ 
86.57 ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 73.13 ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 72.97 ด้านประมง ร้อยละ 67.19 ด้านการ
แปรรูปผลผลิต ร้อยละ 60.87 และด้านการท าบัญชี ร้อยละ 40.68 

ผลที่ได้จากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั งพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ปลา ก้อนเห็ด พันธุ์ปศุ
สัตว์ และปุ๋ย/สารบ ารุงดิน น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั งหมด ร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับการสนับสนุน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ก้อนเห็ด พันธุ์ปศุสัตว์ และปุ๋ย/สารบ ารุงดิน ความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับ
มาก คือ พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ยืนต้น และพันธุ์ปลา 

5.1.4 ผลกระทบระยะสั น 
ด้านเศรษฐกิจผู้ที่ได้รับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรที่สามารถเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้มากที่สุด

คือ ด้านการท าปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของผู้ที่ได้รับการอบรม รองลงมาคือ ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 68.66 ด้าน
ประมง ร้อยละ 65.63 ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 60.87 ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 56.76 ด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ 51.67 ด้านการปลูกพืช ร้อยละ 49.23 ด้านการฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน  า ร้อยละ 48.57 และ
ด้านการบริหารจัดการน  า ร้อยละ 38.46 ส่วนด้านการท าบัญชีไม่สามารถเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายได้แต่ท าให้
ทราบถึงรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนได้ 
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ด้านสังคม เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยได้รับ
ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ด้านความเป็นอยู่/สุขภาพดีขึ น 
ร้อยละ 60.42 ด้านชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ น ร้อยละ 46.88 ด้านการสร้างภูมิคุ้นกันรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ร้อยละ 37.50 ด้านการเข้าถึงบริการพื นฐานเพ่ิมขึ น ร้อยละ 36.46 ด้านรายได้เพ่ิมขึ นหรือ
รายจ่ายลดลง ร้อยละ 16.67 ด้านต้นทุนการเกษตรลดลง ร้อยละ 10.42 และด้านการศึกษาดีขึ น ร้อยละ 9.38 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.66 น าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อให้เกษตรกรรายอ่ืน และเกษตรกรร้อยละ 55.34 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปเผยแพร่ขยายผลต่อ เนื่องจากเกษตรกรรายอ่ืนได้เข้าร่วมอบรมด้วย และไม่มีเวลาว่างที่จะด าเนินการ
เผยแพร่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ได้รับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรที่สามารถสิ่งแวดล้อมดีขึ นมากที่สุด คือ ด้าน
การฟ้ืนฟูรักษาป่าต้นน  า คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านการปลูกพืช ร้อยละ 90.77 ด้านการบริหาร
จัดการน  า ร้อยละ 90.38 ด้านการท าปุ๋ย ร้อยละ 86.57 ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 49.25 ด้านประมง ร้อยละ 45.31 
ด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 17.39  ด้านการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 2.70 และด้านสาธารณสุข ร้อยละ 1.67 
ส่วนด้านการท าบัญชีไม่สามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ นได้ 

ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์น  า/รักษาป่า ด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และด้าน
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเหมาะสม
ของการอบรมที่ได้รับ ด้านการสร้างอาชีพในพื นที่ลุ่มน  า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ น และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
และความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของการปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
5.2 ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในพื นที่ที่มีการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 
ลุ่มน  าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี  

1) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน  าท าการเกษตรของเกษตรกรในพื นที่ ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีแหล่งน  าจะ
ใช้น  าฝนซึ่งไม่เพียงพอใช้ทั งปี และในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาฝนทิ งช่วงจึงท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายด้วย 

2) ปัญหาโรคพืชและศัตรูพืช ในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของหนอนกระทู้ในข้าวโพดท าให้ผลผลิต
ได้รับความเสียหาย 

3) ขาดสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื นที่ในการท าการเกษตรได้ยาก 
4) การด าเนินการโครงการไม่ต่อเนื่อง จึงไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
5) ปัญหาขาดแหล่งเงินทุนและปัญหาหนี สินของเกษตรกรในพื นที่ 
6) ปัญหาระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น ถนน ไฟฟ้า น  าประปา เป็นต้น 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพื นที่ที่มีการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 
ลุ่มน  าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี  

1) จัดหาแหล่งน  าเพ่ิมเติมให้เกษตรกร เช่น บ่อบาดาล เป็นต้น 
2) จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร 
3) มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
4) แก้ไขปัญหาหนี สินให้แก่เกษตรกร และจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า 
5) มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ 
6) จัดสรรและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
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ภาพประกอบการติดตามผลการด าเนินงาน 

โครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 

ลุ่มน  าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562 

 

  





 


