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การวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
จังหวัดก าแพงเพชร 

Assessment Research Project on Measures to Promote  
The Well-being of the Sub-district, Kamphaeng Phet Province 

 
พิษณุ บุญนิยม 
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 ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยโดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ก ากับติดตามการด าเนินงานประเมิน
ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
729,522 คน โดยประชากรจ านวนมากหนึ่งแสน กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 คนส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)    
5 ระดับ สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)พบว่า ผลการประเมินโครงการซ่อมแซมหรือ
บูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจังหวัดก าแพงเพชรโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก           
( X =3.67) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก( X =3.73) ผลการวิจัยเชิงประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก( X =3.68) 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม, ความเป็นอยู ่
 

Abstract 
 This research aims to study possibility of the effectiveness of the implementation. 
Project effective 729,522 people in the area of Kamphaeng Phet Province. The population 
is one hundred thousand. Samples a re  not less than 400.The questionnaire was used as    
a rating scale. Five levels were used for data analysis, frequency, percentage, mean and 
standard deviation that were found inrepair or restoration projects Thatbenefit the public. 
The 4 aspects were very high ( X =3.67).the results of the project on promoting the 
development of community in sufficiency economy in Kamphaeng Phet province were at 
the high level ( X =3.73). The results of the socio-economic assessment. Overall, the four 
aspects were at the high level ( X =3.68). 

Keywords: Promoting, Well-being  
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บทน า 
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ า

กว่าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การส่งออกสินค้าที่หดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และ (2) ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรส าคัญต่างๆ ปรับลดลง 
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับฐานราก ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเห็นควรมี
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐ
มีส่วนในการพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวต่อไปได้ กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้หมู่บ้านและต าบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
เพื่อกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาค
อย่างทั่วถึง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับ
การจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุน
ละไม่เกิน 1ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุน Refinance หนี้ เดิมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานให้กับกองทุน ก าหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสิ้นเชื่อของธนาคารออมสิน 
30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 30 ,000ล้านบาท 
โดยกองทุนต้องมีหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุน เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จากธนาคารออมสิน 
หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 2 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งมีผลกระทบต่อก าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท จ านวน 7,255 ต าบล คิดเป็น
เงิน 36,275 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานั้น จังหวัดก าแพงเพชรได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
แต่เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวมานั้นเป็นโครงการเร่งด่วนมีความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการโครงการทั้งระบบ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิจัยเชิงประเมินผลโครงการ นอกจากได้ผลประสิทธิผลของโครงการแล้ว 
จังหวัดก าแพงเพชรสามารถน าผลการวิจัยเชิงประเมินโครงการนี้ไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดได้ในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 2. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 

 
 

 จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนได้ผลการวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. จังหวัดก าแพงเพชรได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับการบริหารโครงการที่มีจัดการล าดับความส าคัญจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
และการด าเนินการร่วมกับฝ่ายปกครอง  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การประเมินโครงการนี้ เน้นเฉพาะโครงการที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการประเมินในประเด็นดังต่อไปนี้1) ความเป็นไปได้ของ
โครงการ2) การก ากับติดตามการด าเนินงานของโครงการ3) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ และ     
4) ผลกระทบของโครงการ 

ขอบเขตด้านพื้นที่  
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต าบลละ 2 โครงการ จ านวน 11 ต าบล รวมทั้งสิ้น  

22 โครงการ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนจากองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน 
ที่สนับสนุนโครงการ ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการและประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลซึ่งขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยมีสาระส าคัญ ดังต่อ
นี้1 
  
 
                                                           
 1ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย .หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดท าโครงการ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการกลั่นกรองโครงการ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2558), หน้า 1-6. 
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 จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนได้ผลการวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. จังหวัดก าแพงเพชรได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับการบริหารโครงการที่มีจัดการล าดับความส าคัญจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
และการด าเนินการร่วมกับฝ่ายปกครอง  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การประเมินโครงการนี้ เน้นเฉพาะโครงการที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการประเมินในประเด็นดังต่อไปนี้1) ความเป็นไปได้ของ
โครงการ2) การก ากับติดตามการด าเนินงานของโครงการ3) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ และ     
4) ผลกระทบของโครงการ 

ขอบเขตด้านพื้นที่  
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต าบลละ 2 โครงการ จ านวน 11 ต าบล รวมทั้งสิ้น  

22 โครงการ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนจากองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน 
ที่สนับสนุนโครงการ ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการและประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลซึ่งขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยมีสาระส าคัญ ดังต่อ
นี้1 
  
 
                                                           
 1ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย .หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดท าโครงการ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการกลั่นกรองโครงการ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2558), หน้า 1-6. 
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 ความเป็นมา 
 ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การส่งออกสินค้าที่หดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง และ (2) ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรส าคัญต่างๆ ปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก อันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง
รายได้เกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และก าลังซื้อของประชาชนที่มีรายได้น้อยลง ประกอบ
กับการลดลงของการเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จึงส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อให้
เกิดการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเห็นควร
มีมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้ เร็ว เพื่อให้การใช้จ่าย
ภาครัฐ มีส่วนในการพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวต่อไปได้ 
 กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้ 
 1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุน Refinance หนี้ เดิมเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานให้กับกองทุน ก าหนดวงเงิน 60 ,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสิ้นเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
30,000ล้านบาท โดยกองทุนต้องมีหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุน เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จาก
ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งมีผลกระทบต่อก าลังซื้อของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน 
การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับต าบล ต าบลละ 
5 ล้านบาท จ านวน 7,255 ต าบล คิดเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท  
  
 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
 แนวทางการด าเนนิงานของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัต าบล ประกอบด้วย 
 1. วัตถุประสงค์มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้
มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ้งมีผลกระทบ
ต่อก าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับต าบลจะช่วย

 
 

ให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดบั
ต าบล 
 2. สาระส าคัญ  
 2.1 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท (จ านวน 7 ,255 ต าบล คิดเป็นเงิน 36,275 
ล้านบาท) เพื่อด าเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด 
 2.2 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดท าโครงการ ตามข้อ 2.1 เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับอ าเภอรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในท้องที่ 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 
 4. แหล่งเงินและวงเงินงบประมาณ 
 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ 2558 และ/หรือ 
ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 36,275 ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงินงบประมาณตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนนุการ
จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 
490.60 ล้านบาท 
 5. แนวทางการด าเนินการ  
 5.1 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล และก าหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการต่างๆ และกลไกคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยให้มีอ านาจอนุมัติ
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการต่างๆ 
ขั้นตอน และคู่มือการด าเนินงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเวลา 2 
สัปดาห์ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแล้ว โดยให้กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลโครงการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้ และจัดท ารายการประเมิลผลโครงการเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม 2559 
 5.2 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้จังหวัดด าเนิน
โครงการ และมอบให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.3 ให้ส านักงบประมาณเป็นผู้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้ง ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงานการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้า
ทุกเดือน 
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ให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดบั
ต าบล 
 2. สาระส าคัญ  
 2.1 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท (จ านวน 7 ,255 ต าบล คิดเป็นเงิน 36,275 
ล้านบาท) เพื่อด าเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด 
 2.2 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดท าโครงการ ตามข้อ 2.1 เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับอ าเภอรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในท้องที่ 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 
 4. แหล่งเงินและวงเงินงบประมาณ 
 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ 2558 และ/หรือ 
ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 36,275 ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงินงบประมาณตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนนุการ
จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 
490.60 ล้านบาท 
 5. แนวทางการด าเนินการ  
 5.1 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล และก าหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการต่างๆ และกลไกคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยให้มีอ านาจอนุมัติ
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการต่างๆ 
ขั้นตอน และคู่มือการด าเนินงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเวลา 2 
สัปดาห์ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแล้ว โดยให้กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลโครงการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้ และจัดท ารายการประเมิลผลโครงการเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม 2559 
 5.2 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้จังหวัดด าเนิน
โครงการ และมอบให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.3 ให้ส านักงบประมาณเป็นผู้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงานการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้า
ทุกเดือน 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กระทรวงมหาดไทยได้น าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. น าเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือ ในการด าเนินทางมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากงบกลางวงเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นรายจังหวัด ต่อส านักงบประมาณ 
 3. แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือ การจัดท าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ของงบประมาณรายจังหวัด ให้จังหวัดทราบ เพื่อจัดน าโครงการ โดยการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ และให้แต่งตั้งกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
 4. เปิดเผยขอมูลโครงการให้ประชาชนทราบ 
 5. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือน มกราคม 2559 
 ส านักงบประมาณ 
 1. จัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ให้กระทรวงมหาดไทยแยกเป็นจังหวัดตามสัดส่วนจ านวนต าบลของแต่ละจังหวัด          
 2. มอบหมายให้ส านักจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดโครงการ
และค่าใช้จ่ายประกอบการจัดสรรงบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามข้อ 1. ก่อนเบิกจ่าย 
 3. น าเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
 จังหวัด 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ และก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าข้อมูลโครงการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย รายต าบล เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจสอบกับกรอบงบประมาณรายต าบลที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบ ต าบลใดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเต็มกรอบวงเงิน 5 ล้านบาท แล้วจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก 
 3. แจ้งกรอบงบประมาณรายต าบล ให้อ าเภอทราบ เพื่อแจ้งให้หมู่บ้าน/ต าบล เป็นกรอบในการ
จัดท าโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด 
 4. ให้หมู่บ้าน/ชุมชนจัดท าโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับ
อ าเภอ 
 5. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองระดับอ าเภอ รวบรวมและรับรอง แผนงานโครงการของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอต่อนายอ าเภอ 
 6. นายอ าเภอเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองในระดับจังหวัด 

 
 

 7. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนงาน /โครงการ 
และจัดส่งรายละเอียดต่อส านักงบประมาณ (ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1-18) 
 8. รายงานผลปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณ
ทราบ 
 หลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ 
 1. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล     
ต าบลละ 5 ล้านบาท 
 2. งบประมาณที่จะจัดสรรให้ต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบ
ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (จ านวน 6 ,541.09 ล้าน
บาท) ด้วย 
 3. ต าบลใดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อ1 เต็มกรอบวงเงิน 5 ล้านบาทแล้ว จะไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลอีก 
 4. ต าบลใดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อ1 ไม่เต็มกรอบวงเงิน 5 ล้านบาทจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการตามกรอบวงเงินที่เหลืออยู่ 
 ลักษณะของโครงการ  
 1. เป็นโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การ
ซ่อมแซมแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น 
 2. เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น 
 3. โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ 
 1. โครงการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน 
 2. จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพื้นที่ 
 3. เป็นโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ 
 5. ควรเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2558  
 6. เป็นโครงการที่จะช่วยในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ก าลัง
ประสบปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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 7. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนงาน /โครงการ 
และจัดส่งรายละเอียดต่อส านักงบประมาณ (ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1-18) 
 8. รายงานผลปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณ
ทราบ 
 หลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ 
 1. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล     
ต าบลละ 5 ล้านบาท 
 2. งบประมาณที่จะจัดสรรให้ต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบ
ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (จ านวน 6 ,541.09 ล้าน
บาท) ด้วย 
 3. ต าบลใดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อ1 เต็มกรอบวงเงิน 5 ล้านบาทแล้ว จะไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลอีก 
 4. ต าบลใดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อ1 ไม่เต็มกรอบวงเงิน 5 ล้านบาทจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการตามกรอบวงเงินที่เหลืออยู่ 
 ลักษณะของโครงการ  
 1. เป็นโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การ
ซ่อมแซมแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น 
 2. เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น 
 3. โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ 
 1. โครงการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน 
 2. จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพื้นที่ 
 3. เป็นโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ 
 5. ควรเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2558  
 6. เป็นโครงการที่จะช่วยในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ก าลัง
ประสบปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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 7. สถานที่ด าเนินการต้องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
ดูแลหรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยืนยันให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมี
ระยะเวลาสอดคล้องกับการใช้อาคารสถานที่นั้นๆ 
 การประเมินก่อนด าเนินโครงการ 
 การศึกษาความเป็นไปได้หรือการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการที่องค์การหรือผู้มีอ านาจริเริ่มขึ้น ก่อนการประกาศใช้
โครงการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือองค์การระดับรองน าไปปฏิบัติ2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จึงเป็น
การศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะ
สนับสนุน (justification) ถึงความเหมาะสม (soundness) ของโครงการอันจะท าให้ได้มาซึ่งโครงการที่ดี 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน3 
นอกจากนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับความเหมาะสมของโครงการกับความต้องการรับบริการจากโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความคุ้มค่าของ
ผลที่พึงได้รับจากโครงการเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียไปในการด าเนินโครงการ และความ
เหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินโครงการ'ให้แล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมหรืองานต่างๆที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ4 
 การประเมินระหว่างการด าเนนิโครงการ 
 การป ระ เมิ น ระห ว่ า งก ารด า เนิ น โค ร งก าร  ( im p le m en ta t io n  e v a lu a t io n  o r 
processevaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้แล้วไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด มี
จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง5 และการประเมินผลโครงการขณะด าเนินการบางครั้งก็
เรียกว่า การประเมินกระบวนการโครงการ การประเมินก ากับ ควบคุมโครงการและการประเมินผลย่อยของ
โครงการ6 
 การประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการจะช่วยให้มีข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
โครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินระหว่าง
การด าเนินโครงการส าคัญๆดังนี้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแผนงานที่

                                                           
 2 กล้า ทองขาว, การประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงานและโครงการ , ในประมวลสาระชุด
วิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ, (หน่วยที่ 12), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 
หน้า 7. 
 3 ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, (พิมพ์ครั้งท่ี 7),  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 2548), หน้า 65-66. 
 4 รัตนะ บัวสนธ์, การประเมินผลโครงการ: การวิจัยเชิงประเมิน , (กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อ แกรมมี่, 
2540), หน้า 54-55. 
 5 สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, (พิมพ์ครั้งท่ี 5), (นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์, 2550), หน้า 40. 
 6 รัตนะ บัวสนธ์, การประเมินผลโครงการ: การวิจัยเชิงประเมิน, หน้า 61. 

 
 

ก าหนดไว้ในโครงการเพื่อหาข้อมูลส าหรับการติดตาม ควบคุม หรือเร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ด าเนินโครงการให้ทันท่วงทีก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลง และเพื่อตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินโครงการแล้วน าไปใช้ร่วมกันกับการประเมินเมื่อสิ้นสุด  
 การประเมินหลังการด าเนินโครงการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งได้ให้ความหมายว่า เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการ เป็นกระบวนการที่มีการรวบรวมข้อมูลที่จะก่อให้เกิดสารสนเทศ มุ่งเน้น
หาข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลผลิตหรือตรวจสอบความส าเร็จ การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ
ที่คาดหวังไว้7 ส าหรับความหมายในชื่อของ “การประเมินผลสรุปรวม” (summative evaluation) ว่า เป็น
การสรุป'ในเซิงสาเหตุถึงคุณค่าของผลโครงการหลังจากที่โครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมีบทบาทในการให้
ข้อสรุป (conlusion-oriented) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ การเขียน
รายงาน การประเมินจึงควรเน้นการลงข้อสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการและผลลัพธ์ที่ได้ 8รูปแบบการ
ประเมินหลังการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบผลจากการฝึกอบรม 4 ระดับคือ (1) การประเมินปฏิกิริยา 
(reaction) (2) การประเมินการเรียนรู้ (learning) (3) การประเมินพฤติกรรม (behavior) และ (4) การ
ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results)9 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 729,522 
คน และกลุ่มตัวอย่างได้โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากประชาชนจ านวนมากหนึ่งแสน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่
น้อยกว่า 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการประเมินโครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจังหวัด
ก าแพงเพชรโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.67) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ( X =3.75) รองลงมาประสิทธิผลของโครงการ ( X =3.71) การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ( X =3.68) และผลกระทบของโครงการ ( X =3.55)ตามล าดับ 
                                                           
 7 สมคิด พรมจุ้ย, การประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ, ในประมวลสาระชุด
วิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ , (หน่วยงานที่ 13), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2555), หน้า 6. 
 8 ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, (พิมพ์ครั้งที่ 7), (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 65. 
 9 Kirkpatrick D.L., Evaluating training programs: The four level, (2nd ed.), San Francico: 
Berrett-Koehler, 1998). 
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ก าแพงเพชรโดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.67) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ( X =3.75) รองลงมาประสิทธิผลของโครงการ ( X =3.71) การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ( X =3.68) และผลกระทบของโครงการ ( X =3.55)ตามล าดับ 
                                                           
 7 สมคิด พรมจุ้ย, การประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ, ในประมวลสาระชุด
วิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ , (หน่วยงานที่ 13), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2555), หน้า 6. 
 8 ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, (พิมพ์ครั้งที่ 7), (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 65. 
 9 Kirkpatrick D.L., Evaluating training programs: The four level, (2nd ed.), San Francico: 
Berrett-Koehler, 1998). 
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 1.1ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส ารวจข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาก่อนก าหนด
โครงการ( X =3.89) รองลงมา คือ โครงการถูกก าหนดขึ้นจากความต้องการจ าเป็นและปัญหาของชุมชน (
X =3.82) เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ มีการป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ( X =3.57) 
 1.2ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อด าเนินโครงการแล้ว มีการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการและความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการจ าเป็น ( X =3.80) รองลงมา คือ การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ( X =3.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ การแก้ไขปัญหา
ระหว่างการด าเนินโครงการ( X =3.55)  
 1.3ด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส ารวจผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ( X =3.84) 
รองลงมา คือ ผลผลิตของโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน ( X =3.81)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าข้ออ่ืน คือ การส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการ( X =3.59) 
 1.4 ด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน( X =3.79) รองลงมา คือ โครงการ
มีผลกระทบทางบวกต่อชุมชน สังคม( X =3.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ โครงการมีผลกระทบ
ทางลบต่อชุมชน สังคม( X =2.88)ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ( X =3.80) รองลงมาประสิทธิผลของโครงการ ( X =3.79) การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ( X =3.73) และผลกระทบของโครงการ ( X =3.62)ตามล าดับ 
 2.1ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส ารวจข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาก่อนก าหนดโครงการ ( X

=3.96) รองลงมา คือ โครงการที่จัดขึ้นสนองความต้องการของประชาชนและโครงการถูกก าหนดขึ้นจาก
ความต้องการจ าเป็นและปัญหาของชุมชน ( X =3.82) เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ มีการ
ป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ( X =3.70) 
 2.2 ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อด าเนินโครงการแล้ว มีการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการ ( X =3.84) รองลงมา คือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการจ าเป็น( X =3.74) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ เมื่อด าเนินโครงการแล้ว มีการประเมินอุปสรรคของโครงการ และการแก้ไข
ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ( X =3.65) เท่ากัน 

 
 

 2.3 ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส ารวจผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ( X =3.91) 
รองลงมา คือ ผลผลิตของโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน ( X =3.85)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าข้ออ่ืน คือ การส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการ( X =3.68) 

2.4 ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน( X =3.81) รองลงมา คือ โครงการ
สามารถต่อยอดหรือขยายผลได้ในอนาคต ( X =3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ โครงการมี
ผลกระทบทางลบต่อชุมชน สังคม ( X =3.06) 
 3. ผลการประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.68) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ประสิทธิผลของโครงการ  (
X =3.75) รองลงมา ความเป็นไปได้ของโครงการ ( X =3.73) การก ากับติดตามการด าเนินงาน ( X

=3.68) และผลกระทบของโครงการ ( X =3.55)ตามล าดับ 
 3.1 ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส ารวจข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาก่อน
ก าหนดโครงการ ( X =3.89) รองลงมา คือ โครงการที่จัดขึ้นสนองความต้องการของประชาชน ( X

=3.87) เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ มีการป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ( X =3.55) 
 3.2 ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.68)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อด าเนินโครงการแล้ว มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการ ( X =3.89) รองลงมา คือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการ
จ าเป็น( X =3.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ การแก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (
X =3.65) เท่ากัน 
 3.3 ด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลผลิตของโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน  (
X =3.87) รองลงมา คือ มีการส ารวจผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ( X =3.85)และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ การส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการ( X =3.64) 
 3.4 ด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.55) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ( X =3.78) 
รองลงมา คือ โครงการมีผลกระทบทางบวกต่อชุมชน สังคม( X =3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อ่ืน คือ โครงการมีผลกระทบทางลบต่อชุมชน สังคม ( X =2.82) 
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 2.3 ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส ารวจผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ( X =3.91) 
รองลงมา คือ ผลผลิตของโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน ( X =3.85)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าข้ออ่ืน คือ การส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการ( X =3.68) 

2.4 ผลประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน( X =3.81) รองลงมา คือ โครงการ
สามารถต่อยอดหรือขยายผลได้ในอนาคต ( X =3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ โครงการมี
ผลกระทบทางลบต่อชุมชน สังคม ( X =3.06) 
 3. ผลการประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.68) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ประสิทธิผลของโครงการ  (
X =3.75) รองลงมา ความเป็นไปได้ของโครงการ ( X =3.73) การก ากับติดตามการด าเนินงาน ( X

=3.68) และผลกระทบของโครงการ ( X =3.55)ตามล าดับ 
 3.1 ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส ารวจข้อมูลความต้องการจ าเป็นและปัญหาก่อน
ก าหนดโครงการ ( X =3.89) รองลงมา คือ โครงการที่จัดขึ้นสนองความต้องการของประชาชน ( X

=3.87) เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ มีการป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ( X =3.55) 
 3.2 ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.68)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อด าเนินโครงการแล้ว มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการ ( X =3.89) รองลงมา คือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการ
จ าเป็น( X =3.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ การแก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (
X =3.65) เท่ากัน 
 3.3 ด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลผลิตของโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน  (
X =3.87) รองลงมา คือ มีการส ารวจผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ( X =3.85)และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน คือ การส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการ( X =3.64) 
 3.4 ด้านผลกระทบของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.55) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ( X =3.78) 
รองลงมา คือ โครงการมีผลกระทบทางบวกต่อชุมชน สังคม( X =3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อ่ืน คือ โครงการมีผลกระทบทางลบต่อชุมชน สังคม ( X =2.82) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การก าหนดนโยบายจึงต้องมาจากฐานของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
 2.ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการควรมีกระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะที่เป็นไปตามหลักวิชาการโดย
มีเน้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นตอนของการให้ข้อมูลจนถึงการก าหนดนโยบายในระดับพื้นที่ 
 3.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลกระทบจากนโยบายที่ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินการ 
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บทคัดย่อ 
 บทความชิ้นนี้ เป็นการอธิบายถึงการเมืองภาคประชาสังคม ในยุคที่มีการแย่งชิงอ านาจกันระหว่าง 
กลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมือง 2 กลุ่ม ที่คิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ในความเป็นจริงในยุค 4.0 นั้น 
ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ต้องการพื้นที่
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับองค์กรประชา
สังคม สร้างความชอบธรรมในการท างานขององค์กรประชาสังคม เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ 
เสริมสร้าง การศึกษาพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม เป็นการสร้างทางเลือกและโอกาส ใน
การเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ค าส าคัญ : การเมือง, ภาคประชาสังคม, สังคม4.0 
 

Abstract 
 This article Describe civil society politics. In the era of power struggle between. The 
people who see the two political groups who think that most people in society. In fact, in 
the 4.0 era, there was another group who wanted to play a role in developing the country 
without a return, but needed space to express its views on state policy. Collaborate 
between the state and civil society. Civil Rights in the Work of Civil Society Organizations 
Strengthen interactions between states, strengthen civic education. Create engagement. 
Which is a social capital. Make choices and opportunities. To access public services 

Keywords: political, civic, social 4.0 
 
บทน า 
 ประชาสังคม หรือ Civil Society เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไปประชาสังคม หมายถึง พื้นที่หรือส่วนของ
สังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมาย
รองรับ และภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นด าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลก าไรในพื้นที่ประชาสังคม ประชาชนทั่วไป
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐ และอยู่นอกบริบทการแข่งขันทางการเมือง 
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