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คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณต้ังจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  ในการจัดหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร  เพ่ือประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัด
ขอนแก่น เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่     และการเพาะเห็ด ส่งเสริมให้
เกษตรกรเพาะปลูก และนําไปขาย เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชน ที่ใช้เวลาว่างเว้นฤดูเก็บเก่ียวข้าว 
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  การติดตามและประเมินผลโครงการในคร้ังน้ี  เป็นการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น   ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ต้ังงบประมาณให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของ
ประชาชน และความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน มีความคุ้มค่า
กับประชาชนในชุมชน  

  ท้ายน้ีใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ 
และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
สําหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การติดตามและประเมินโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562 โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากผู้นําชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการอบรมโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนทั้งสิ้น 147 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหา       
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า 
    1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  147  คน  เพศหญิงมากที่สุด จํานวน 105 คน  เพศชาย จํานวน 42 
คน  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน  53 คน  รองลงมาอายุ 61 ปีขึ้นไป  จํานวน  49  คน  และอายุระหว่าง  41-50 
ปี  จํานวน  32  คน  สถานภาพเป็นเกษตรกรทั่วไป  จํานวน 130 คน ผู้นําชุมชน (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน) จํานวน 10 คน  การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 104 คน  รองลงมาระดับมัธยมฯ ปลาย  จํานวน 
24 คน  และระดับมัธยมฯ ต้น จํานวน  10  คน  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน 124 คน รองลงมารับจ้างทั่วไป 
จํานวน  14  คน   
    2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็น
โครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน หรือความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร ที่หน่วยงานภาครัฐ ได้
เข้ามาให้การสนับสนุนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทําการเกษตร ทําให้กลุ่ม
เกษตรกรที่ทําการปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเก่ียว
ข้าว ปลูกพืชผัก หรือทําการเกษตรระยะสั้น เป็นอาชีพเสริม แต่ก็ทํารายได้มากกว่าอาชีพหลัก บางกลุ่มรายได้ดี ก็ยึด
เป็นอาชีพหลัก เช่น การเพาะเห็ด บ้านวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู, การปลูกผักสวนครัว บ้านท่าสวรรค์ อําเภอมัญจาคีรี, 
การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อําเภอนํ้าพองฯลฯ ยังดําเนินการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ทําให้ประชาชนมีรายได้ 
มีเงินออมเพ่ิมขึ้น เป็นขั้นเร่ิมต้นของการทําเกษตรที่เริ่มต้นจากในครอบครัว และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิก สร้าง
ความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม และขยายกลุ่มเครือข่ายปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด  
ได้มากขึ้นในอนาคตให้มีความมั่นคงและย่ังยืนต่อไป มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.20   

                ความคุ้มค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า โครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ.2562  ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  
ตามรายละเอียด ดังน้ี 
              2.1. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ดําเนินการตามโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น  การจัดต้ัง
งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร  ต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชนและจําเป็นต้องแก้ไข
เร่งด่วน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียวข้าว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชระยะสั้นที่
ให้รายได้ดี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกร เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน งบประมาณมาก น้อย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ดําเนินการ การลงทุน
ปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ฯลฯ  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุน
ของโครงการอยู่ที่การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หน้ีสินไม่เพ่ิม ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง  ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงินแต่
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เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทาง
การเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินไม่
มาก แต่ในมุมของคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังผลกําไร 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในระยะยาว 
                2.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละอําเภอ เป็นความต้องการของคนในหมู่บ้าน 
และชุมชน ที่กลุ่มได้มีมติร่วมกันในการดําเนินการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะ
เห็ด  ทุกอย่างล้วนมีประโยชน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาอาชีพ
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรใช้เวลาหลังฤดู
เก็บเก่ียว มาทําอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและยังได้รวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรทําอาชีพเดียวกัน มีการบริหารจัดการ
ในกลุ่มให้เป็นระบบ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือประชาชน หรือกลุ่มเกษตรมีรายได้จากการทําการเกษตร ปลูก
พืช เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด ซึ่งเกษตรกรแต่ละกลุ่ม มีรายได้ทุกวันจากการขายผลิตผลทางการเกษตร เช่น 
กะหล่ําปลี  คะนํ้า ถั่ว ผักกวางตุ้ง  บล็อกโคลี ข้าวโพด จะมีพ่อค้า แม่ค้าในหมู่บ้านมารับที่สวนนําไปขายที่ตลาด มี
รายได้จากการขายผักได้ประมาณวันละ 300-400 บาท อีกกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด ได้เข้ารับการอบรม
และได้นําความรู้ที่ได้รับนํามาปฏิบัติ  ทําโรงเรือนเอง ผลิตก้อนเช้ือเห็ด ขายก้อนเห็ดและดอกเห็ด ทําให้มีรายได้จาก
ทุกวัน 
           3. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก  เพราะเป็นโครงการ
น้ีตรงกับความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว  มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ี
ได้รับ  ซึ่งก่อนหรือหลังการดําเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรมได้เป็น
อย่างดี  ตลอดทั้งประชาชนได้รับรู้มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกขั้นตอน เป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการเป็นอย่างมากทําให้ระดับผลมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.40 

 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
  ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 
 จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนในในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มีความต้องการให้ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน
เข้ามาดูแลและสนับสนุน  ดังน้ี 
 

1. ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
2. ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้เพ่ิมเติม ต้องการมีตลาดที่มั่นคง(ต.ท่าศาลา อ.มัญจาฯ)  
3. ต้องการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก(พ้ืนที่สาธารณะ)ให้มากกว่าเดิม (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี) 
4. ต้องการให้หอสูงและท่อสง่นํ้าให้กับเกษตรกร ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ(ต.หนองแปน อ.มัญจาฯ) 

  5. ต้องการพันธ์ุพืชผักที่หลากหลายตามที่ตลาดต้องการ 
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  6. ต้องการให้มีศูนย์การเรยีนรู้และมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือพัฒนาสินค้าการเกษตร 
7. ต้องการแหล่งนํ้าเพ่ิมเพราะขาดแคลนแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแล้ง  
8. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกลุ่มเรื่อยๆ เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแขง็  
9. ต้องการให้มีตลาดขายสินค้าพืชผักการเกษตร ริมหนองน้ํา(หนองแปน)เพ่ือขายพืชผลทางการเกษตร 

 10. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ต้องการให้มาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซล  
 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิธีการตลาดโดยการขยายเครือข่าย
ให้มีตลาดกลางในการขายสินค้าให้มากย่ิงขึ้น 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
ประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น และควรจัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละอาชีพ   

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 1 
	 		
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
พระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทย เพ่ือให้สังคมไทยมีชีวิตดํารงอยู่ได้ อย่างมั่นคงและย่ังยืน ไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์  หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  และเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือ
บริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจํากัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งก็คือ หลักในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และสามารถพัฒนาอาชีพนําไปสู่เป้าหมาย ของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ โดยเน้นการเลือกปฏิบัติ
อย่างพอประมาณ   มีเหตุ มีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นนโยบายการพัฒนาที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับเง่ือนไขของตนเอง ตามความสามารถของชุมชน  และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการ
ผลิตในท้องถิ่น ชุมชนสามารถบริหารจัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ช่วยลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้            

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ให้ความสําคัญและถือว่าเป็นภารกิจหลักที่จะต้อง
ดําเนินการจึงได้จัดทําโครงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งมีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน  การดําเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่เริ่มต้นการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 
17  มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
2. เพ่ือต้องการทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่าของโครงการ 

          3. เพ่ือต้องการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ 
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1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
             1. ประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู,     
อําเภอพล และอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
                  2. กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่  ผูนํ้าชุมชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอมัญจาคีรี, อําเภอ    
สีชมพู,  อําเภอพล และอําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย 
   อําเภอมัญจาคีรี   จํานวน   3  ตําบล  4  หมู่บ้าน   
   อําเภอสีชมพู      จํานวน   1  ตําบล  2  หมู่บ้าน 
            อําเภอพล          จํานวน  1  ตําบล  3  หมู่บ้าน 
   อําเภอนํ้าพอง      จํานวน  1  ตําบล  1  หมู่บ้าน 
            

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ทราบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานโครงการ  
  2. ทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มคา่ การปฏิบัติงานตามโครงการ 
  3. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. ทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

             5. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน          
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

 

1.5  นิยามศพัท์    
              1. ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อยู่ในเขตอําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู, อําเภอพล และ อําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงาน 
              2. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู และอําเภอพล และ
อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
    3.  เศรษฐกิจพอเพยีง  หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน  
              4. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนิน
โครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 
     5. ความคุ้มค่า หมายถึง การดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้ง
ผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม  ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
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บทที่  2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
                    การติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น
ในครั้งน้ี  ได้ศกึษาจากเอกสาร งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ดังต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
                     2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่า 
4. บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในฐานะ      
ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็นการ
ดําเนินการ การประสานความร่วมมือการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพ่ือให้
บรรลุตามความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และ
จัดการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
         ทนงศักด์ิ คุ้มไข่นํ้า (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
                 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ ร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้ใช้
โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการแสดงออกซึ่งปัญหา
ที่กาลังเผชิญและแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อย
ที่สุด 
  สมาน อารีย์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนได้รับโอกาสใน
การดําเนินกิจกรรมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตัวประชาชนเองโดยจะต้องมี
การยอมรับในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตามที่ประชาชนเลือกเอง 
  จากการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เริ่มต้ังแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติหรือการดําเนินการ การร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และการติดตามและประเมินผล โดยการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
มากที่สุด 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ดําเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ันเสีย 
           นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ
ของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่เมื่อดําเนินงานโครงการสิ้นสุดแล้วต้องมีการประเมิน
โครงการ 
   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้เกิด
สารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสินการค้นหาสิ่งที่
โครงการได้ดําเนินการไปแล้ว สิ่งใดที่ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่าระหว่าง
ดําเนินการน้ันมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  การประเมิน เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจของคุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยนําเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
         จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการเป็นผล   
จากการวัดผลที่เกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเอาผลน้ันไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดไว้ อันจะทําให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
 

       การบริหารโครงการ 
                 การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องดําเนินการทั้ง  2  อย่าง คือ วางแผนที่ดี มีระบบและ
ดําเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการ  ผู้ประเมินจึงศกึษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับ
การบริหารโครงการ ดังน้ี  
                สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  ) ได้กล่าวถึงการบริหารโครงการ  หมายถึง  กระบวนการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
สําคัญ 3 ประการคือ การวางแผน(Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การติดตามและการ
ประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพท่ี 2    ภาพแสดงการบริหารโครงการ 
                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามแผน การวางแผน การติดตามและประเมินผล 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มคา่ 
                  การประเมินความคุ้มค่า  หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเรจ็ที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถ
คํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
                 การประเมินความคุ้มค่า  ใหค้วามสําคัญกับการประเมินใน  3  มิติ ได้แก่ 
                (3.1) ประสิทธภิาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลติเทียบกับต้นทุนทั้งหมดการ
จัดหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากรประกอบ 
ด้วยตัวช้ีวัด  2  ด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการผลิต  และการประหยัดโดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิ 
ภาพ การดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

     (3.2) ประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจโดย
เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่า
จะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด  3  ด้าน ได้แก่  การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติภารกิจความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 

     (3.3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทัง้ที่คาดหมายหรือต้ังใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืนหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  และกลุม่อ่ืน  ทั้งในและนอกพ้ืนที่ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและลบในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจของภาครัฐด้วย 

 

           ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มคา่ 
                     1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร และ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
                     2. การประเมินประสิทธิผล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
                     3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด จะวัดจากสะท้อนการปฏิบัติภารกิจว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   

 การลงทุนโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่า 
                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่าน้ันผู้ประเมินจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกิดความผิดพลาดโดยประเด็นที่เก่ียวข้องใน
การประเมิน  ประกอบด้วย 
             1. ต้นทุนของโครงการคือ  ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปี ตลอดวัฏจักรโครงการ 
  2. วิธีการประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุน จะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การประมาณ
การระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งานหรือช่วงเวลาที่ผลผลิต
ของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมักจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาวนอกจากวิธีน้ี  ในบางโครงการ
อาจจะคํานวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเริ่มโครงการจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการชําระบัญชีของ
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สินทรัพย์หรือหน้ีสินของโครงการ  จนมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นศูนย์  น่ันคือวันที่ในอนาคตที่โครงการถือว่า
ประสบความสําเร็จแล้ว 
                   การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการมีความสําคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธ์ของการประเมิน
โครงการที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก  และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย เช่น โครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีก็ได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของโครงการน้ันๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน คือ ต้นทุนทางบัญชี ที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  
                   3.  ผู้ประเมนิโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้เมื่อรู้ข้อมูล
ต่อไปน้ี 
                        (1)   ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                        (2)   ต้นทุนของการดําเนินโครงการ 
                        (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 
                  ทั้งน้ีโครงการลงทุนใดๆ จะถือว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 
Sustainability) ทางการเงินก็ต่อเมื่อ โครงการน้ันไม่มีความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานใน
อนาคต  ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกับช่วงเวลาที่ถึงกําหนดชําระคืนหน้ี 
                   4.  ต้นทุนของโครงการ จะนําไปเปรียบเทียบกับรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการเพ่ือหา
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน  หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี
                โดยที่มูลค่ากิจการในอนาคตที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ซ่อนเรน้ (Hidden Asset) ที่ยังไม่ได้
นําไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มูลค่ากิจการสว่นน้ีอาจจะมาจากกิจกรรมของกิจการที่แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ส่วนหน่ึง และทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า มีทักษะทีส่ร้างคุณค่าแก่
กิจการ (Value Creation) 
                 โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เช่นน้ี การ
วิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทาง
การเงินแล้ว อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ แต่ในมุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แทน ดังน้ัน การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุน ที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประเทศมากกว่า 
             การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
                       1. การต้ังราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอิสระในการกําหนดราคาเองจน
ทําให้ไม่ได้แสดงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการที่นําเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอ่ืน ซึ่งใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าสอง
กรณีข้างต้นทําให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการมองสังคมโดยรวมมอง
ผลตอบแทนของกิจการที่ดําเนินโครงการประกอบกันจึงจะเพียงพอ ที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทําโครงการลงทุนน้ัน
หรือไม่  โดยกรณีเช่นน้ีการประเมินโครงการจะต้องใช้ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

                  2. ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของ (ก) ทรัพยากรที่ดําเนินโครงการ 
และ (ข) ผลผลิตที่ได้จากโครงการลงทุน จะต้องมีการแปลงค่าเป็นต้นทุนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัย
แปลงค่า (conversion factor) บางเง่ือนไขในบางโครงการลงทุน อาจจะมีต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการที่
ไม่อาจคํานวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้โดยตรง  เช่น 
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                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
                                     (3)    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน 
แต่การทําโครงการลงทุนน้ี ไมม่ีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ่งจะ
ปฏิเสธหรือละเลยมิได้  และเป็นประเด็นที่ควรจะนําออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการต่อไป 
                       3. กรณีทีไ่ม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมีความจําเป็น
จะต้องนําเทคนิคเพ่ิมเติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน ซึ่งคงต้องขึ้น อยู่กับลักษณะของ
ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมว่าเป็นรูปแบบใด 
                       4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนําขึ้นมาคํานวณได้  การพิจารณาหามูลค่าของผล
ต่อสังคมอาจจะใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า Willingness-to-pay : WIPด้วยการให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์แสดงความเห็น 
ว่าหากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ต้นได้รับฟรีๆ หรือเกิดผลพลอยได้จากโครงการลงทุน ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรืออาจจะใช้วิธีการดูว่าหากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์แบบ
เดียวกัน ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ จะจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าใด 
                      5.  โครงการลงทุนเชิงสังคม  ในรูปของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ผู้
ดําเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่ใครและพยายามทําการตีค่า
ของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ  แต่อาจจะมีบุคคลทีส่ามในสังคม  ทีอ่ยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการด้วย  ซึ่งควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคลที่ 3 ได้รับซึ่งเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 
                          (1) การลดลงของความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
                          (2) การที่กลุ่มเสี่ยงฉดีวัคซีนโรคระบาด ทําให้คนในสังคมมีความเสี่ยงจะเกิดโรคระบาดลดลง 
                          (3) การสร้างเข่ือน  ช่วยลดการเกิดอุทกภัย  และเกิดประโยชน์ด้านเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  มีการเลี้ยงปลาในกะชังเป็นรายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลทีส่ามได้แก่ 
                           (1) การระบายนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้า  ไม่ได้กระทบต่อคนใช้นํ้าในการอุปโภค  บริโภค  หรือ
การเกษตรอย่างเดียว  แต่ทาํลายสัตว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 
                          (2) การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทําให้ชาวประมงรายอ่ืนมีปริมาณ
ปลาจับในฤดูต่อไปลดลง และผู้บริโภคมีปลาบริโภคลดลง อาหารของสัตว์นํ้าในธรรมชาติลดลง สัตว์นํ้าชนิดอ่ืนลดลง
ไปด้วย 
                           (3) การบรรทุกนํ้าหนักของเกิน ทําให้ถนนหนทางถูกทําลายมากกว่าที่ควรจะเป็น ทําให้ผูข้ับขี่
ยวดยานรายอ่ืนต้องซ่อมแซมรถเร็วขึ้น  เพราะขับผ่านถนนที่ขรุขระทุกวัน 
                     กรณีเช่นน้ี  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกิดกับบุคลที่สามไว้ในเชิง
การพรรณนา หรือเชิงคุณภาพที่เป็นการระบุรายละเอียด และนําไปใช้พิจารณาในการตัดสินใจว่าควรจะดําเนิน
โครงการน้ีหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าควรจะให้นํ้าหนักความสําคัญกับผลประโยชน์ที่อธิบายได้ในเชิง
คุ ณ ภ าพ น้ี ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ ที ย บ กั บ มู ล ค่ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ป็ น ตั ว เ งิ น ที่ วั ด ใ น เ ชิ ง ป ริ ม าณ ไ ด้ 
                      6. โครงการลงทุน  เป็นโครงการบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และได้มีการ
นําเอาสินทรัพย์ทุนและสินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการลงทุนน้ันด้วย 
                     7. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ อัตราคิดลดจึง
ต้องเป็น“social discount rate”เป็นการมองในมุมของสังคมว่าประโยชน์และต้นทุนจากโครงการจะเป็นอย่างไรในอนาคตเทียบกับเวลา
ปัจจุบัน โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกิดประโยชน์ในอนาคต จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์น้ันทันทีในปัจจุบัน 
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2.4  บทบาท อํานาจหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เ ก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ดังต่อไปน้ี  
     1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
     2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
    7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542  บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                                        
          1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรกํีาหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
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   11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่ 
อยู่ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ  หรือให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
จังหวัดในทุกๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อันจะทําให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 
 
4.5  ความรูเ้ก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

     เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงช้ีแนวทางการ
ดําเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงต้ังแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกร
ได้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างย่ังยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้แก่ 
             1. ความมีเหตุผล  คือ ตัดสินใจกระทําสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ 
             2. ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน 
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        3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
        4. การมีความรู้  คือ นําความรู้มาใช้ในการวางแผนและดําเนินชีวิต 
        5. การมีคุณธรรม  คือ มีความซื่อสตัย์สุจริต สามคัคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
   หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพยีง  
              การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี ้ 
             กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง และความย่ังยืนของการพัฒนา  
             คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
            คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังน้ี  
                 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน เช่นการผลติ และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
                 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 
                 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน 
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
                เงื่อนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กลา่วคือ  
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                     เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมดัระวังในขั้น
ปฏิบัติ 
                   เงื่อนไขคณุธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มคีวามซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 

            แนวทางปฏิบัติ / ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พรอ้มรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และ
เทคโนโลยี  
 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําร ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู่ความสามารถใน
การพ่ึงตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสียงเก่ียวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมเีหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความ
เพียร และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคค ี 
            เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ช้ีบอก
หลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนน้ัน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่
เป็นรูปธรรม เฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐาน กับ แบบก้าวหน้า  
               ขั้นที ่1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลแหล่งนํ้า ต้องพ่ึงนํ้าฝน และประสบความเสี่ยงจากการ
ที่นํ้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสําหรับการปลูกขา้วเพ่ือบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพ่ือ
แก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเส่ียงเรื่องนํ้าจะทําให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพ่ือการบริโภคยังชีพ
ในระดับหน่ึง และใช้ที่ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความต้องการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมทัง้ขายในส่วนที่เหลือเพ่ือมีรายได้
ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว 
อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง ในทฤษฎีใหมข่ั้นที่ 1 ก็จําเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ 
มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสมความพอเพียงในระดับชุมชน และระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม ่
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              ขั้นที ่2  เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรอืสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่าง 
ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัว หรอืองค์กรต่าง ๆ มีความ
พอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบ้ืองต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และส่วนรวมบน
พ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามกําลังและความสามารถของตน ซึ่งจะ
สามารถทําให ้ชุมชนโดยรวม หรือเครือข่ายวิสาหกิจน้ัน ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริงความพอเพียง
ในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม ่
            ขั้นที่ 3 ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชน หรอืเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น 
บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น   
                  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญาแลก 
เปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือ ร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําให้
ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ  ที่ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็น
เครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด 

 
ประการที่สาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

            พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน 
เหลือจึงขายไป  
            พออยู่พอใช ้ ทําให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสม
นํ้าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้นํ้ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สขุภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)  
           พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใครม่ีเช่นผู้อ่ืน เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ 
ปัญญาจะไม่เกิด  
           "การจะเป็นเสือน้ันมันไม่สําคญั สาํคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"  พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 

แนวทางการทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

           เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ ทํามาหากินก่อนทํามาค้าขาย  โดยการส่งเสริม: 
                 1. การทําไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพ่ือให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย 
                 3. การทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิต(ปุ๋ย)เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและบํารุงดิน 
                 4. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 
                 5. การปลูกไมผ้ลสวนหลังบ้าน และไมใ้ช้สอยในครัวเรือน 
                 6. การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
                 7. การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งนํ้า เพ่ือเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม 
                 8. การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัวต่อครัวเรือนเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน 
โดยใช้เศษอาหาร รํา และปลายข้าวจากผลผลิตการทํานา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ เป็นต้น 
                 9. การทําก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 
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พระราชดํารัสโดยย่อเก่ียวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่9 

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย 
อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล   ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท   และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
มีความ " พออยู่พอกิน" และมีความอิสระทีจ่ะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัฒน์  ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพ่ึงตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ 
ในที่สุด  พระราชดํารัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสรา้งความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน  และสามารถทํามา 
หากินให้พออยู่พอกินได้ ดังน้ี 
          ".ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ประชาชนใช้น้ัน จะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคล 
มีความรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษาและการรักษาอนามัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องที่สามารถทําการเกษตร 
ได้และค้าขายได้ " 
          ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นน้ีจึงทําให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนใน 
แนวพระราชดําริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึง่ได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน  เพราะหากเราไม่ไปพ่ึงพา  ยึดติดอยู่กับ 
กระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบงําความคิดในลักษณะด้ังเดิมแบบไทยๆ ไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบน 
รากฐานที่ไม่มัน่คงเหมือนลักษณะฟองสบู่  วิกฤตเศรษฐกิจเช่นน้ีอาจไม่เกิดขึ้น  หรือไมห่นักหนาสาหัสจนเกิดความเดือด 
ร้อนกันถว้นทั่วเช่นน้ี ดังน้ัน "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงได้สื่อความหมาย ความสําคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือ 
ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ  การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้ง 
หลักการและกระบวนการทางสังคม ต้ังแต่ขั้นฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน  สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลาก 
หลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ  บนพ้ืนฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนน้ี  เศรษฐกิจของ  3  ชาติ  จะพัฒนาขึ้นมา 
อย่างมั่นคงทั้งในด้านกําลังทุนและตลาดภายในประเทศ  รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะค่อยๆ  พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากร 
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติ และทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอก 

            เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง  ทําให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อน  มีสิ่งจําเป็นที่ทําได้โดย 
ตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร  และมีเหลือเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ไม่ม ี อันนําไปสู่การแลกเปลีย่นในชุมชน และขยายไปจน 
สามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการ 
เช่นน้ีจะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ซึ่งมคีวามผู้พันกับ “จิตวิญญาณ” คือ 
“คุณค่า”มากกว่า “มูลค่า”ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ“คุณค่า”มากกว่า“มูลค่า” มูลคา่ 
น้ันขาดจิตวิญญาณเพราะเป็นเศรษฐกิจภาคการเงิน   ที่เน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่จํากัดซึ่งไร้ขอบเขต  
ถ้าไม่สามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากรอย่างทําลายล้างจะรวดเร็วขึ้นและปัญหาจะตามมา  เป็นการบริโภคท่ีก่อให้  
เกิดความทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค  ที่จะก่อให้ความพอใจและ 
ความสุข (Maximization of Satisfaction) ผู้บริโภคต้องใช้หลักขาดทุนคือกําไร (Our loss is our gain) อย่างน้ีจะ 
ควบคุมความต้องการที่ไม่จํากัดได้ และสามารถจะลดความต้องการลงมาได้ ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขเทา่กับ 
ได้ตระหนักใน เรื่อง “ คุณค่า ” จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่ต้องไปหาวิธีทําลายทรัพยากรเพ่ือให้เกิดรายได้มาจัดสรร  
สิ่งที่เป็น “ความอยากที่ไม่มีทีส่ิ้นสุด”  และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรูปรายได้ที่เป็นตัวกําหนดการบริโภคลงได้ 
ระดับหน่ึงแล้วยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพ่ึงพิงกลไกของตลาด  ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่ 
สามารถจะควบคุมได้รวมทั้งได้มีส่วนในการป้องกันการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะไม่ทําให้เกิด  
การสูญเสีย เกิดการบริโภคเกิน (Over Consumption) ซึ่งก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนา 
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ย่ังยืนการบริโภคที่ฉลาดดังกล่าวจะช่วยป้องกันการขาดแคลน แม้จะไมร่่ํารวยรวดเร็ว แต่ในยามปกติก็จะทําให้ร่ํารวย 
มากขึ้น  ในยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลน และสามารถจะฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า  โดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนมาก 
เกินไป เพราะฉะน้ันความพอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง  และความพอเพียงน้ันไม่ได้หมาย 
ความว่า ทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง แต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหมู่บ้าน เมือง 
และแมก้ระทั่งระหว่างประเทศ ที่สําคญัคือการบริโภคน้ันจะทําให้เกิดความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับระบบ รักธรรมชาติ ครอบ 
ครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหางานทํา  เพ่ือหารายได้มาเพ่ือการบริโภคที่ไม่เพียงพอประเทศไทย 
อุดมไปด้วยทรัพยากรและยังมีพอสําหรับประชาชนไทยถ้ามีการจัดสรรที่ดี โดยยึด "คณุค่า" มากกว่า" มลูค่า" ยึดความ 
สัมพันธ์ของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรับความต้องการที่ไม่จํากัดลงมาให้ได้ตามหลักขาดทุนเพ่ือกําไร และอาศัย 
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดครอบครัวที่เข้มแขง็อันเป็นรากฐานที่สําคัญของระบบสังคม  การผลิตจะเสียค่าใช้จ่ายลดลงถ้า 
รู้จักนําเอาสิ่งที่มีอยู่ในขบวนการธรรมชาติมาปรุงแต่ง ตามแนวพระราชดําริในเรื่องต่าง ๆ   ที่กล่าวมาแล้วซึ่งสรุปเป็น 
คําพูดที่เหมาะสมตามที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ตินณสลูานนท์ ที่ว่า “ทรงปลูกแผ่นดิน ปลูกความสุข ปลดความทุกข์ของ 
ราษฎร” ในการผลิตน้ันจะต้องทําด้วยความรอบคอบไม่เห็นแก่ได้  จะต้องคิดถึงปัจจัยที่มีและประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง  
มิฉะน้ันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นบางคนมีโอกาสทําโครงการแต่ไม่ได้คํานึงว่าปัจจัยต่างๆ ไม่ครบ ปัจจัยหน่ึงคือขนาดของ 
โรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่ข้อสําคัญทีสุ่ด คือวัตถุดิบ ถ้าไม่สามารถท่ีจะให้คา่ตอบแทนวัตถุดิบ 
แก่เกษตรกรทีเ่หมาะสม  เกษตรกรก็จะไมผ่ลิต ย่ิงถ้าใช้วัตถุดิบสําหรับใช้ในโรงงาน้ัน   เป็นวัตถุดิบที่จะต้องนํามาจาก 
ระยะไกล   หรอืนําเข้าก็จะย่ิงยากเพราะว่าวัตถุดิบที่นําเข้าน้ันราคายิ่งแพง  บางปีวัตถุดิบมีบริบูรณ ์ ราคาอาจจะตํ่า 
ลงมาแต่เวลาจะขายสิ่งของที่ผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกัน เพราะมีมากจึงทําให้ราคาตกหรือกรณีใช้เทคโนโลยี 
ทางการเกษตร  เกษตรกรรู้ดีว่าเทคโนโลยีทําให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น และผลผลติที่เพ่ิมน้ันจะล้นตลาด ขายได้ในราคาที่ลดลง 
ทําให้ขาดทุน ต้องเป็นหน้ีสินการผลิตตามทฤษฎีใหม่สามารถเป็นต้นแบบการคิดในการผลิตที่ดีได้ ดังน้ี 

          1. การผลิตน้ันมุ่งใช้เป็นอาหารประจําวันของครอบครัว เพ่ือให้มพีอเพียงในการบริโภคตลอดปี เพ่ือใช้เป็น 
อาหารประจําวันและเพ่ือจําหน่าย 
          2. การผลิตต้องอาศัยปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้องมีนํ้า การจัดให้มีและ 
ดูแหล่งนํ้า จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ 
          3. ปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ที่จะอํานวยให้การผลิตดําเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์เช่ือมโยง (Linkage) 
ที่จะไปเสริมใหเ้กิดความย่ังยืนในการผลิต จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือเช่ือม 
โยงเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจการคา้ และให้ดําเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกันได้ 

           การผลิตจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “บุคคล” กับ “ระบบ” การผลิตน้ันต้องยึดมั่นในเรื่องของ  
“คุณค่า”ให้มากกว่า“มูลค่า” ดังพระราชดํารัส ซึ่งได้นําเสนอมาก่อนหน้าน้ีที่ว่า“บารมีน้ัน คือ ทําความดีเปรียบเทียบ 
กับธนาคาร ถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบ้ีย ใช้เงินที่เป็นดอกเบ้ีย โดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้ 
มากเกินไป หรอืเราไม่ระวัง เรากิน เข้าไปในทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็ต้องเอาเรื่องฟ้องเรา 
ให้ล้มละลาย เราอย่าไปเบิกเกินบารมีที่บ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ต้ังแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไปเราต้อง 
ทําบ้าง หรือเพ่ิมพูนให้ประเทศของเราปกติมีอนาคตที่มั่นคง  บรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาล  ได้สรา้งบ้านเมืองมา 
จนถึงเราแล้ว  ในสมัยน้ีที่เรากําลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว ถ้าเราไม่รักษาไว้” การจัดสรรทรัพยากรมาใช้เพ่ือ 
การผลิตที่คํานึงถึง “คุณค่า”มากกว่า“มูลคา่” จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง“บุคคล” กับ“ระบบ”เป็นไปอย่าง 
ย่ังยืน ไม่ทําลายทั้งทุนสังคมและทุนเศรษฐกิจ นอกจากน้ีจะต้องไม่ติดตํารา สร้างความรู้ รัก  สามัคค ีและความร่วม 
มือร่วมแรงใจ มองกาลไกลและมีระบบสนับสนุนที่เป็นไปได้ 



การติดตามและประเมินผลโครงการ 1  อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 15 
	 		
 

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนวพระราชดําริให้ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
โดยให้วงจรการพัฒนาดําเนินไปตามครรลองธรรมชาติ  กล่าวคือ  ทรงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รับรู้ 
(Awareness)ในทุกคราเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆ จะทรงมพีระราชปฏิสันถาร 
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่ควรรู้ เช่น การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันดินพังทลาย และใช้ปุ๋ยธรรมชาติจะช่วย 
ประหยัดและบํารุงดิน  การแก้ไขดินเปรี้ยวในภาคใต้สามารถกระทําได้  การตัดไม้ทาํลายป่าจะทําให้ฝนแล้ง เป็นต้น 
ตัวอย่างพระราชดํารัสที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ได้แก่ “.ประเทศไทยนี้เป็นทีท่ี่เหมาะมากใน 
การต้ังถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาไว้ ไม่ทําให้ประเทศไทยเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกัน ทําได้.”ทรงสรา้ง 
ความสนใจแกป่ระชาชน (Interest) หลายท่านคงได้ยินหรือรับฟัง   โครงการอันเน่ือง  มาจากพระราชดําริในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีนามเรียกขานแปลกหู  ชวนฉงน  น่าสนใจติดตามอยู่เสมอ   เช่น   โครงการแก้มลิง   โครงการ 
แกล้งดิน โครงการเส้นทางเกลือ โครงการนํ้าดีไล่นํ้าเสีย หรือโครงการนํ้าสามรส ฯลฯ เหล่าน้ี เป็นต้น ล้วนเชิญชวนให้ 
ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่พระองค์ก็จะมีพระราชาธิบายแต่ละโครงการอย่างละเอียด เป็นที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแก่ประชาชน 
ทั้งประเทศ  ในประการต่อมา  ทรงให้เวลาในการประเมินค่าหรือประเมินผล (Evaluate) ด้วยการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ  
ว่าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระองค์น้ันเป็นอย่างไร สามารถนําไปปฏิบัติได้ในส่วนของตนเองหรือไม่ซึ่ง 
ยังคงยึดแนวทางที่ให้ประชาชนเลือกการพัฒนาด้วยตนเอง  ที่ว่า “.ขอให้ถือว่าการงานที่จะทําน้ันต้องการเวลาเป็นงาน 
ที่มีผู้ดําเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปเสริมกําลัง จงึต้องมีความอดทนที่จะเข้าไปร่วมมือกับผูอ่ื้น ต้องปรองดอง 
กับเขาให้ได้  แม้เห็นว่ามีจุดหน่ึงจุดใดต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามท่ีถูกทีค่วร 
.           ขั้นทดลอง(Trial)  เพ่ือทดสอบว่างานในพระราชดําริที่ทรงแนะนําน้ันจะได้ผลหรือไม่ซึ่งในบางกรณีหาก 
มีการทดลองไม่แน่ชัดก็ทรงมกัจะมิให้เผยแพร่แก่ประชาชน หากมีผลการทดลองจนแน่พระราชหฤทัยแล้วจึงจะออกไป 
สู่สาธารณชนได้  เช่น  ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้าน้ันได้มีการค้นคว้าหาความเหมาะสมและความเป็น 
ไปได้จนทั่วทั้งประเทศว่าดีย่ิงจึงนําออกเผยแพร่แก่ประชาชน เป็นต้น 
           ขั้นยอมรับ (Adoption)   โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริน้ัน เมื่อผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอน  
บ่ม  เพาะ  และมีการทดลองมาเป็นเวลานาน  ตลอดจนทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ 
สถานที่อ่ืนๆ เป็นแหล่งสาธิตที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ถึงตัวอย่างแห่งความสําเร็จ ดังน้ัน แนวพระราชดําริ 
ของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ราษฎรสามารถพิสจูน์ได้ว่าจะได้รับผลดีต่อชีวิต    และความเป็นอยู่ของตนได้อย่างไรแนว 
พระราชดําริทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นน้ี   แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระสติ 
ปัญญา  ตรากตรําพระวรกาย  เพ่ือค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสกนิกรทั้งหลายได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพร 
ย่ังยืนนาน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้พระราชทานแก่ปวงไทยตลอดเวลามากกว่า 50 ปี จึงกล่าว 
ได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์น้ันสมควรอย่างย่ิงที่ทวยราษฎรจักได้เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ตามท่ีทรง 
แนะนําสั่งสอน อบรมและวางแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดยถ้วนเช่นกัน โดยการพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทํา 
ตามลําดับขึ้นตอนต้องสร้างพ้ืนฐาน  คือ ความพอมี  พอกิน  พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้ 
วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตาหลักวิชาการ  เพ่ือได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว 
จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับ จะก่อให้เกิดความย่ังยืนและจะนํา 
ไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม สุดท้ายเศรษฐกิจดี สงัคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน 
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         แนวทางการใช้ชีวิตอย่าง “พอเพยีง” ตามแบบฉบับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  
มี  10  ข้อดังน้ี 
           1.มีความพอประมาณ คือ การทางสายกลาง ทั้งชีวิต การเงิน และความเป็นอยู่ ถ้าขาดความพอประมาณ
ชีวิตก็จะผลกระทบคือเกิน พอดี เกิดความไม่รู้จักพอ เกินความต้องการอยากได้อยากมี กระทบการเงิน คือการใช้
จ่ายเกินตัว ไม่รู้จักพอ เกินประมาณใช้เงินเกินความพอดี ความเป็นอยู่ที่เกินพอดีจะใช้แบบหรูหรา ฟุ่มเฟือยทั้ง
อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีความจําเป็นใดๆ เลย 
  2. รู้จักเหตุและผล  คือ การพิจารณาที่จะดําเนินงานใดๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ 
คํานึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล           เกิด
ประโยชน์และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนน้ัน 
 3. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ชีวิต  คือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
เป็นคุณลักษณะที่สามในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากคุณลักษณะด้านความพอประมาณและ   ด้าน
ความมีรู้เหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการดําเนินงานให้มีสภาพพร้อม
รองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี 
 4. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คือ ต้องคํานึงถึงความจริงในโลกว่า ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกอย่างต้องลงทุนลง
แรงทั้งน้ัน เช่น ลงทุนทํามาค้าขาย หาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยอาจต้องลงทั้งทุน ลงทั้งแรง ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมเงินเดือนหรือหาโอกาสก้าวหน้าขึ้นในอนาคต รายจ่ายแต่ละอย่างมีระดับ
ความสําคัญไม่เท่ากัน เราควรใช้จ่ายกับสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตก่อน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย และพยายาม
ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น “เงินทองไม่ได้ตกจากฟ้า ได้มาเพราะเราหา หมดไปเราะเราใช้ เหลืออยู่ได้เพราะเราแบ่ง
เก็บ เม่ือยามเราป่วยเจ็บจะได้เยียวยา” 
 5. ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช้  ฉลาดซื้อก็คือ การเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ที่สุด ไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็น 
ที่สําคัญคือ ต้องฉลาดคิดก่อนก่อหน้ี ฉลาดใช้ก็คือ การใช้สิ่งของ ที่เราซื้อมาให้คุ้มค่าที่สุด มีประโยชน์สูงสุด และ
รักษาสิ่งของต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งานได้นานๆ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายจําพวกค่านํ้า    ค่าไฟ 
ท่าโทรศัพท์ด้วย 
 6. พอเพียงด้วยวิถีพุทธ คือ การที่จะให้เศรษฐกิจชุมชน เป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงได้ก่อนอ่ืนเราต้องสร้าง
วินัยให้ตนเอง และสร้างชุมชนเล็กๆ อย่างครอบครัวให้กลายเป็นชุมชนที่พอเพียงเสียก่อน โดยหัวใจหลักคือการ
พ่ึงพาตนเอง รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ และรู้จักใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มา ให้เป็นประโยชน์ที่สุด และต้องไม่ลืมที่จะ ลด 
ละ เลิก อบายมุก 
 7. จดทุกครั้งเม่ือจ่าย คือ การจดคือหลักง่ายๆ ในการบริหารเงิน หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นการเฝ้าติดตาม
รายจ่าย พร้อมทั้งบริหารการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับชีวิตจริง ซึ่งบัญชีรายรับรายจ่ายเหล่าน้ีจะเป็นหลักฐานช้ันดีใน
การเตือนตัวเองว่าในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จําเป็น และไม่จําเป็น ซึ่งในสิ่งที่ไม่จําเป็นเราก็ควรที่จะลด
เลิกไปจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามที่จําเป็น 
 8. เทคนิคให้มีเงินออม คือ การออมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะกําหนดเป้าหมาย
การเก็บออมว่า ในแต่ละเดือน แต่ละปี  จะมีเงินออมเท่าไหร่ จากน้ันกําหนดเป้าหมาย การใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ละ
เดือน และเมื่อไหร่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แล้วจึงประหยัดรายจ่ายด้วยการจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายการ    ใช้
จ่าย เพ่ือให้มีเงินเหลือมากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรก่อหน้ีเมื่อโดยจําเป็น และเกินกําลัง 

9. ฉลาดใช้ชีวิต คือ เวลาชีวิตมีไม่มากพอให้ลองผิดลองถูก ไม่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แต่ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า     
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ต้องร่ํารวยเป็นเศรษฐี  แต่ก็ไมไ่ด้อดอยากจนต้องเบียดเบียนตนเอง และคนอ่ืน 

 



การติดตามและประเมินผลโครงการ 1  อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 17 
	 		
 

10. ยุทธการหมายเลข10 คือ การออมแบบเลข 10 น้ีมี 2 แบบ คือ การออมเงินแบบลบ 10 มีวิธีการ   คือ 
เมื่อเราหาเงินมาได้เท่าไหร่ให้หักไว้เป็นเงินออม ก่อนที่จะเอาไปใช้จ่ายทันที 10% ของเงินหามาได้ การออมเงินแบบ
น้ีเหมาะสําหรับคนที่มีวินับทางการเงินค่อนข้างดี ส่วนอีแบบคือ การออมเงินแบบบวก 10 หมายถึงถ้าเราใช้เงินไป
ท่าไหร่ ต้องเก็บเงินเพ่ิมให้ได้ 10% ของเงินที่ใช้ไป วิธีน้ีเหมาะกับคนที่มีนิสัยชอบจับจ่ายใช้สอยเพราะจะช่วยเตือน
ความจําให้เราเก็บเงินทุกคร้ังไป 

 
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
           เราสามารถมีส่วนรว่มในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมปฏิบัติในสิ่งง่ายดังน้ี 
          1. ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีวิต 
          2. ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพ 
          3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ถูกต้อง 
          4. ไม่หยุดน่ิงที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้เพ่ิมพูน
จนถึงขั้นพอเพียง 
          5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งช่ัวร้ายให้หมดสิ้นไป 
 

การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลอย่างไร 
   การดําเนินการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจักนําไปสู่ 
        1. การดํารงชีวิตที่สมดุลมีความสุขตามอัตภาพ 
        2. การพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติมั่นคง 
        3. การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดวามเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
 

 “...เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผน่ดิน  เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้น่ันเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น
เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป...” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 

แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
              การดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 ทรงเข้าใจถึง
สภาพสังคมไทย ดังน้ัน เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่าง ๆ จะทรงคํานึงถึงวิถี
ชีวิตสภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทกุด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต 
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
4. ไม่หยุดน่ิงทีจ่ะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขนขวายใฝ่หาความรู้ให้มรีายได้เพ่ิม  

พูนขึ้น จนถึงขัน้พอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ 
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ สิ่งช่ัวประพฤติตนตามหลักศาสนา 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดับบคุคลและครอบครัว 
            ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียง    
            พอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ 
            มีเหตุมีผล : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล/ มีความจําเป็น/ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด 
            มีภูมิคุ้มกัน : มีเงินออม /แบ่งปันผู้อ่ืน /ทําบุญ 
            ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและ
ดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
            ความสําคญัของทฤษฎีใหม่  
                 1. มีการบริหารและจัดแบ่งทีดิ่นแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร 
                 2. มีการคํานวณโดยใช้หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่าง
เหมาะสมตลอดปี 
                3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเกษตรกรรายย่อย 
 

ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดิน และ น้ํา เพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
              ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น   ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ 
              ส่วนที่หนึ่ง ประมาณร้อยละ 30 ให้ทําการขุดสระเก็บกักนํ้าเพ่ือใช้เก็บกักนํ้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชนํ้าต่าง ๆ   
              พื้นที่ส่วนที่สอง  ประมาณร้อยละ 30 ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัว
ให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
              พื้นที่ส่วนทีส่าม  ประมาณร้อยละ 30 ให้ปลกูไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้
เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย 
              พื้นที่ส่วนทีส่ี ่ ประมาณร้อยละ 10 เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืน 
               ร้อยละ 30  ส่วนแรก ขุดสระนํ้า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนํ้า เช่นผักบุ้ง ผักกระเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) 
บนสระอาจจะสร้างเล้าไก่และบนขอบสระนํ้าอาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้นํ้ามากโดยรอบ 
               รอ้ยละ 30  ส่วนที่สอง ทํานา 
               รอ้ยละ 30  ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้นไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือใช้เป็นเช้ือฟืน ไม้สร้างบ้าน 
พืชไร่ พืชผักสมุนไพร เป็นต้น) 
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ความเสี่ยงทีเ่กษตรกรมักพบเปน็ประจํา ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร 
2. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ 
3. ความเสี่ยงด้านนํ้า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
4. ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ และโรคระบาด 
5. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต 

- ความเสี่ยงด้านโรคศัตรูพืช 
- ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 
- ความเสี่ยงด้านหน้ีสินและการสูญเสียที่ดิน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ระดับบุคคลและครอบครัว   
               ด้านเศรษฐกิจ : ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน
ไม่เสี่ยงเกินไป การเผื่อทางเลือกสํารอง 
              ด้านจิตใจ : ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คดิและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่
เสี่ยงเกินไป การเผื่อทางเลือกสํารอง 
              ด้านสังคม : ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รู้รักสามคัคี สร้างความเข้มแข็งใหค้รอบครัวและชุมชน 
              ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนสูงสุด 
              ด้านเทคโนโลยี : รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม(ภูมิสังคม)
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
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ความรู้เก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 

สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 
                  การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด จะมีขนาด 4 × 6 ส่วนความสงู ถ้าเป็นหลังคาจากจะสูง 3 เมตร ถ้าเป็น
หลังคาสังกะสีจะสูง  2.5  เมตร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จะเน้นใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เพ่ือความประหยัด  และใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โรงเรือนเพาะเห็ดจะมีอยู่  2 ชนิด คือ โรงบ่มก้อนเห็ด กับ โรงเพาะเห็ด โรงเรือนที่ทําเป็น
โรงบ่ม เมื่อสรา้งโรงเรือนเสร็จใหม่ๆ  จะใช้เพ่ือเป็นโรงบ่มก้อนเห็ดก่อน  

     เมื่อใช้บ่มก้อนไปได้สักระยะหน่ึงจะเปลี่ยนทําเป็นโรงเพาะเห็ด โรงบ่มและโรงเพาะเห็ดที่ดีไม่ควรมี    
เช้ือโรค การใช้โรงบ่มก้อนเป็นโรงเพาะเห็ด อาจจะทําให้มีเช้ือโรคของก้อนเห็ดเดิมได้ เพ่ือป้องกันเช้ือโรค โรงบ่ม
ก้อนเห็ดจึงไม่ควรผ่านการทําเป็นโรงเห็ดมาก่อน ดังน้ัน โรงเรือนที่เคยผ่านการใช้เป็นโรงเพาะเห็ดมาแล้ว ไม่ควรทํา
เป็นโรงบ่มก้อนเด็ดขาด อีกอย่างพ้ืนที่ที่เคยสร้างเป็นโรงเพาะเห็ด ควรจะเว้นระยะการสร้าง ควรจะพักไม่ให้มีเช้ือ
โรค หรือแมลงศัตรูเห็ดวัสดุที่ใช้สร้างโรงเพาะเห็ด จะสร้างด้วยไม้ มุงหลังคาด้วยใบจาก หรือ มุงหลังคาด้วยสังกะสี  

 

 

 

 

 

 
 

     แผงวางก้อนเห็ด ด้านข้างทั้งสองข้างจะวางเฉียงประมาณ  45  องศา ตรงกลางวางแผงให้เป็นรูปตัว A 
ขาทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 30-40 ซม. ช่องว่างระหว่างทางเดิน เว้นให้สามารถเดินเข้าออกไปเก็บดอกเห็ดได้
สะดวก จะใช้วัสดุที่ทําด้วยเหล็ก แต่จะทาํให้มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าการสร้างด้วยไม้ไผ่ แต่การสร้างด้วยไม้
ไผ่อาจจะไม่แขง็แรง ทนทานเท่ากับการสร้างเหล็ก เพราะการเพาะเห็ดต้องมีการรดนํ้าเห็ดทุกวัน การใช้ไม้ไผ ่ จะมี
การผุกร่อนได้ง่าย การเลือกใช้วัสดุก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ ปัจจัยด้านเงินลงทุน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลโครงการ 1  อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 21 
	 		
 

ลักษณะการจัดวางก้อนเห็ด 

     โรงเห็ดหน่ึงหลัง  จะใส่ก้อนเห็ดได้ประมาณ  4,000  ก้อน  จะวางก้อนเห็ดในแนวนอน  เพ่ือให้เช้ือเห็ด
เดินได้ดี  และเป็นการประหยัดพ้ืนที่ 

ทิศทางลม 

     มสี่วนสําคญัในการโรงเพาะเห็ด  ต้องดูทิศทางของลมเหนือลมใต้  เพ่ือป้องกันการพัดพาเช้ือโรคที่จะมี
ผลต่อก้อนเห็ด  และการออกดอกของเห็ด 

การคลุมหลังคา 

      การคลมุหลังคาขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดด้วย เพ่ือป้องกันลม ลมแรง ลมค่อย ลมหนาว ลมแห้งแล้ง 
สภาพลม สภาพอากาศ มีผลกระทบต่อการออกดอกของเห็ดได้เช่นเดียวกัน โรงเรือนที่ก้อนเห็ดหมดรุ่นแล้ว ควรฉีด
ยาฆ่าแมลงใหท้ั่ว เอาปูนขาวโรยที่ช้ันวางในทั่ว เพ่ือป้องกันแมลงและเช้ือโรค ที่อาจจะอันตรายกับก้อนเห็ดชุดใหม่ได้ 
และพักโรงเรือนไว้  5-15  วัน ก่อนที่จะนําก้อนเห็ดรุ่นใหม่เข้าไปวางในโรงเรือน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด 
              การเพาะเห็ดขอนขาวและขอนดําในถุงพลาสติก มีวิธีการไม่แตกต่างจากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
อ่ืนๆ  เกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่อยู่ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเพาะเห็ดชนิดน้ีได้  เน่ืองจาก
เห็ดชอบสภาพอากาศร้อนช้ืน จึงสามารถเพาะเห็ดนอกฤดูกาลได้ 

  

วัสดุอุปกรณใ์นการเพาะเหด็ 

1. หัวเช้ือเห็ดขอนขาวหรือขอนดํา 
     2. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
     3. อาหารเสริม ได้แก่ รําละเอียด ปูนขาว ยิบซั่ม ดีเกลือ นํ้าสะอาด ซึ่งให้ผสมตามสูตร 
     4. ถุงพลาสติก ยางรัด สําลี คอขวดพลาสติก 
     5. หม้อน่ึงก้อนเช้ือ 
     6. โรงเรือน 
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การทําถุงก้อนเช้ือ  
                 การทําถุงก้อนเช้ือ จะใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุเพาะ  โดยใช้วัสดุอาหารเสริมผสมตามสูตร ดังน้ี 

 1. ขี้เลื่อย    100  กิโลกรัม 
 2. รําละเอียด   7.5  กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว     1   กิโลกรัม 
 4. ยิมซั่ม    0.5  กิโลกรัม 
 5. ดีเกลือ             0.4  กิโลกรัม 
 6.นํ้า   60-70  เปอร์เซ็นต์ 
 7. ภูไมท์      2  กิโลกรัม 

     นําส่วนผสมข้ีเลื่อยบรรจุลงในถงุพลาสติกทนร้อน  ให้บรรจุขี้เลื่อยให้แน่นพอสมควร  แต่ละถุงจะหนัก
ประมาณ  1  กิโลกรัม พร้อมกันสายคอขวด และใช้ยางรัด ปิดจุกด้วยสําลี 

 
 

 

 

 

 

           

           การนึ่งก้อนเชื้อเหด็ 

     โดยจะน่ึงฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส นาน  4-5  ช่ัวโมง 

           การหยอดหัวเชื้อเห็ดลงถุงก้อนเชื้อ 

       เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ทั่ว  นําเอาเช้ือเห็ดที่เตรียมไว้  เทหัวเช้ือลงไปในถุงพอประมาณ 
และรีบปิดจุกทันท ี เช้ือ  1   หัว สามารถเขี่ยลงถุงได้ประมาณ  30-40  ถุง (หัวเช้ือที่เปิดขวดออกแล้ว 
ควรใช้ให้หมด) 

           การบ่มพักถุงก้อนเช้ือ 
          การบ่มพักถุงก้อนเช้ืออาจใช้เวลาประมาณ  30-40  วัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและสภาพอาหาร
ที่เหมาะสม เมือ่เส้นใยเดินเต็มก้อนเห็ดดีแลว้ ก็ให้ย้ายเข้าโรงเรือนสําหรับเปิดดอก  
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ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดดอก 
      1. รอจนเช้ือเดินเต็มถุง สีขาวจัด ดึงกระดาษ สําลี และแคะเมล็ดข้าวฟ่างทิ้ง 
      2. ถอดคอขวดอย่าให้กระทบกระเทือนเส้นใย 
      3. รดนํ้าให้ชุ่มวันละ  3  ครั้ง  ประมาณ  2-3  วัน 
      4. ดึงปากถุงให้ตึง 
      5. รดนํ้าวันละ  3  ครั้ง ประมาณ   3-5   วัน 
      6. ใช้มีดกรีดถุงออก โดยกรีดเลยไหล่ถุงเข้ามาประมาณ 1 เซนติเมตร 
      7. รดนํ้าให้ชุ่มทุกวัน วันละ 3-4  ครั้ง  
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้ังงบประมาณในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ในการ โดยให้การอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านแต่ละอําเภอ        
ในจังหวัดขอนแก่น  โดยการลงพ้ืนที่ที่ดําเนินการทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
ดําเนินการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    
ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการติดตามและประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งได้กําหนด
หัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การนําเสนอ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู, อําเภอพล  
และ อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
          อําเภอมัญจาคีรี  ประกอบด้วย 
             -บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
    -บ้านท่าสวรรค์  หมู่ที่ 7,11  ตําบลท่าศาลา  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
    -บ้านหนองแปน  หมู่ที่ 9  ตําบลหนองแปน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
          อําเภอสีชมพู ประกอบด้วย 
    -บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 2, 8  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
                   อําเภอพล  ประกอบด้วย 
    -บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1, บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11, บ้านแกดํา หมู่ที่ 14 ตําบลโจดหนองแก  
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
          อําเภอน้ําพอง  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่ 10  ตําบลกุดนํ้าใน  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
              ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในอําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู และอําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น   147  คน 
  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
                ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
สภาพก่อน หลัง การปรับปรุง  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
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                ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มี 10  ข้อ 
      ส่วนที่ 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ  มี 7  ข้อ 
      ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม            

มีโครงสร้าง พร้อมสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วน
เก่ียวข้องในโครงการในพ้ืนที่ดําเนินการ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  พร้อมเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือ
ทําการวิเคราะห์ ในส่วนของคําถามปลายปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ของโครงการ  

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม – สิงหาคม  2562 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ  สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี  มากท่ีสุด( 5 ) มาก( 4 ) ปานกลาง( 3 ) น้อย( 2 )   
น้อยที่สุด( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเคิร์ท ( Likert five rating scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน               
ดังน้ี( บุญชม ศรีสะอาด 2545 ) 

5   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มากที่สุด 
4   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มาก 
3   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับ  น้อยทีสุ่ด 

      จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา กิจวิจารณ์ 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก วาณี แสนมหาชัย) ดังน้ี 

 ระดับคะแนน     แปลผล 
 4.21 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20 ระดับความพึงพอใจ  มาก 
 2.61 – 3.40 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
 1.00 – 1.80 ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
 

6. การนําเสนอ 
        จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถี่ ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 4        
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้
จะเป็นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทท่ี 5  และรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงาน
ผู้บริหารและลงใน www.kkpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการ  1 อําเภอ 1  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น              
โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
และพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ดําเนินการ ประกอบด้วยชาวบ้านในเขตอําเภอมัญจาคีรี, อําเภอสีชมพู, อําเภอพล และอําเภอ
นํ้าพอง  จํานวนทั้งสิ้น 147 คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมิน ดังน้ี 

1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
          n    แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                         x     แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
         การติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น              

ทําการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวนทั้งสิ้น 147 คน       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 
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ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             ชาย  42 28.57 

             หญิง  105 71.43 

รวม 147 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             21-30 ปี  2 1.36 

             31 -40 ปี  11 7.48 

             41 -50 ปี  32 21.77 

             51-60 ปี  53 36.05 

             61 ปีข้ึนไป  49 33.33 

รวม 147 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             เกษตรกรท่ัวไป  130 88.44 

             ผู้นําชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)  10 6.80 

             นักเรียนนักศึกษา  1 0.68 

             พนักงานบริษัท/เอกชน  3 2.04 

             อ่ืนๆ ระบุ  3 2.04 

รวม 147 100.00 

4. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ประถมศึกษา  104 70.75 

            มัธยมศึกษาตอนต้น  10 6.80 

            มัธยมศึกษาตอนปลาย  24 16.33 

            ปวช./ปวส.  5 3.40 

            ปริญญาตรี  4 2.72 

รวม 147 100.00 
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5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             เกษตรกรรม  124 84.35 

             รับจ้างท่ัวไป  14 9.52 

             ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  5 3.40 

             รับราชการ  2 1.36 

             พนักงานบริษัท/เอกชน  2 1.36 

รวม 147 100.00 
           

            จากตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จํานวน  147  คน  เพศหญิงมากที่สุด จํานวน 105 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.43  เพศชาย จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  28.57  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน  53  คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.05  รองลงมาอายุ 61 ปีขึ้นไป  จํานวน  49  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และอายุระหว่าง  41-50 
ปี  จํานวน  32  คน คิดเป็นร้อยละ  21.77  สถานภาพเป็นเกษตรกรทั่วไป  จํานวน  130  คน คิดเป็นร้อยละ  
88.44  ผู้นําชุมชน (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 การศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75  รองลงมาระดับมัธยมฯ ปลาย  จํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.33  และระดับมัธยมฯ ต้น จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.80  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน  
124  คน คิดเป็นร้อยละ 84.35 รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่
ดําเนินการเพาะปลูกเป็นที่สาธารณะ(รวมกลุ่ม) จํานวน  102  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.39  เป็นที่ดินของตนเอง  
จํานวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ  23.81  ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าพ้ืนที่ก่อนการดําเนินการเป็นที่ว่างเปล่า,        
รกร้าง, นา และสวน) จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 99.32  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ที่สุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ ให้มีความหลากหลายทาง
อาชีพ  

73 
(49.66) 

65 
(44.22) 

9 
(6.12) 

- 
(0.00)  

- 
(0.00)  0.607 4.44 มาก  

2. มีการประชาสมัพันธ์ แนะนํากิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ของหมู่บ้าน เช่นการแจกเอกสารแผ่นพับ การจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์ในงานในหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ  

62 
(42.18) 

73 
(49.66) 

10 
(6.80) 

2 
(1.36)  

- 
(0.00)  0.662 4.33 มาก  

3. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ีย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้ 
กับตนเองและครอบครัวได้  

75 
(51.02) 

64 
(43.54) 

7 
(4.76) 

1 
(0.68)  

- 
(0.00)  0.619 4.45 มาก  

4. การส่งเสริมศกัยภาพการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทําให้เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ตําบล  
มีการพัฒนารายได้เพ่ิมข้ึน 

67 
(45.59) 

69 
(46.94) 

8 
(5.44) 

3 
(2.04)  

- 
(0.00)  0.680 4.36 มาก  

5. การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าชุมชนเป็นสินค้า OTOP 
ให้เป็นท่ีรู้จัก ทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน  

62 
(42.18) 

60 
(40.82) 

23 
(15.65) 

2 
(1.36)  

- 
(0.00)  0.759 4.24 มาก  

6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนให้
เกิดผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  

64 
(43.537) 

68 
(46.259) 

13 
(8.844) 

2 
(1.361)  

- 
(0.00)  0.690 4.32 มาก  

7. การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการขยาย
เครือข่ายการจําหน่ายสินค้าการเกษตรให้กว้างข้ึน  

61 
(41.50) 

67 
(45.58) 

16 
(10.88) 

1 
(0.68)  

2 
(1.36)  0.781 4.25 มาก  

8. การเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม ชุมชนให้มีความพร้อม ท้ังในด้าน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวม ดีข้ึน  

75 
(51.02) 

63 
(42.86) 

9 
(6.12) 

- 
(0.00)  

- 
(0.00)  0.608 4.45 มาก  

9. การสร้างอาชพีและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้า ให้เจริญเติบโตข้ึน 

74 
(50.34) 

62 
(42.18) 

10 
(6.80) 

1 
(0.68)  

- 
(0.00)  0.649 4.42 มาก  

10. ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็น
สินค้าส่งออกขายใน ท้องตลาดได้  

65 
(44.22) 

67 
(45.58) 

13 
(8.84) 

2 
(1.36)  

- 
(0.00)  0.692 4.33 มาก  

รวม 0.681 4.36 มาก 
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              จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.36,S.D.=0.681) หรือคิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน  87.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  5 อันดับแรก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมาก  
อันดับแรก คือ  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
สร้างรายได้ให้ กับตนเองและครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.45,S.D.=0.615) มากอันดับที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพ
กลุ่ม ชุมชนให้มีความพร้อม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวม ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย ( x )=
4.45,S.D.=0.608)  มากอันดับที่ 3  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอําเภอ ให้มีความหลากหลายทางอาชีพ  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.44,S.D.=0.607)  มากอันดับที่ 4 การสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้า ให้เจริญเติบโตขึ้น  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
4.42,S.D.=0.649) มากอันดับที่ 5  มีการประชาสัมพันธ์ แนะนํากิจกรรม ผลการดําเนินงานของหมู่บ้าน เช่นการ
แจกเอกสารแผ่นพับ การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ในงานในหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และ ประชาชนสามารถผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกขายใน ท้องตลาดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x ) = 4.33,S.D.=0.662) และ 
ระดับความพึงพอใจน้อยแต่อยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการขยายเครือข่าย
การจําหน่ายสินค้าการเกษตรให้กว้างขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.25,S.D.=781)  
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ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ท่ีสุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

82 
(55.78)

50 
(34.01)

14 
(9.52) 

1 
(0.68) 

- 
(0.00) 0.692 4.45 มาก 

2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

72 
(48.98) 

56 
(38.10) 

18 
(12.25) 

1 
(0.68)  

- 
(0.00)  0.717 4.35 มาก  

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม  

70 
(47.62) 

57 
(38.78) 

18 
(12.25) 

2 
(1.36)  

- 
(0.00) 0.739 4.33 มาก  

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

84 
(57.14) 

52 
(35.37) 

9 
(6.12) 

2 
(1.36)  

- 
(0.00)  0.674 4.48 มาก  

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

79 
(53.74) 

51 
(34.69) 

16 
(10.88) 

1 
(0.68)  

- 
(0.00)  0.708 4.41 มาก  

6. โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 78 
(53.06) 

52 
(35.37) 

17 
(11.57) 

- 
(0.00)  

- 
(0.00)  0.689 4.41 มาก  

7. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

83 
(56.46) 

52 
(35.37) 

11 
(7.48) 

1 
(0.68)  

- 
(0.00)  0.663 4.48 มาก  

รวม 0.700 4.42 มาก 

               

           จากตารางท่ี 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.42,S.D.=0.700) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากเป็นอันดับแรก คือ โครงการน้ี
ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x )= 4.48,S.D.=0.663) มากอันดับที่ 2 
คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.45,S.D.=0.692)  มากอันดับที่ 
3 คือ โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ และ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x )= 4.41,S.D.=0.689) มากอันดับที่ 4 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม คือ ( x ) = 4.35,S.D.=0.717) มากอันดับที่ 5 คือ  มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.33,S.D.=0.739)  
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  4.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในการปลูกผักสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับคนใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก  ซึ่งสภาพเดิมก่อนเริ่มดําเนินการสภาพเดิมเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่รกร้าง และว่างเปล่า จึงทําให้
ชาวบ้านเกิดการรวมตัวกันต้ังเป็นกลุ่มในหมู่บ้าน โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประเภทพืชผักสวนครัว เช่นผักคะน้า หอม ผักสลัด ผักกาด กะหล่ําปี และการผลิตเช้ือก้อนเห็ด
ขอนขาว ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ว่าต้องการมีอาชีพเสริมอะไร ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับความต้องการมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับผลประโยชน์ เมื่อได้ดําเนินการแล้วจึงพบว่าโครงการ     
มี ค ว า ม คุ้ ม ค่ า กั บ ง บป ร ะ ม าณ  ป ร ะ ช า ชนมี ร า ย ไ ด้ เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร ข า ย พื ช ผ ลท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 
               -อําเภอสีชมพู, บ้านดอนดู่  หมู่ที่ 2, 8  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ชาวบ้านใน
หมู่บ้านได้รวมกลุ่มกันผลิตก้อนเช้ือเห็ดขอนขาว มีสมาชิกในกลุ่ม 10  คน มีหัวหน้ากลุ่มคือ นายโสวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
ได้รับการสนับสนุนวัสดุผลิตก้อนเห็ด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดหาทีมวิทยากร มาให้ความรู้
พร้อมลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน วัสดุการผลิตสั่งซื้อมาจากฟาร์มเห็ดสิริพร สถานที่ผลิตใช้บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ผลิต
และจําหน่ายก้อนเห็ดในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ขายก้อนเช้ือเห็ด และขายดอกเห็ด สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม 
บางคนทําร่วมกับกลุ่ม และมาทําที่บ้านของตนเองด้วย เพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย ดังคํากล่าวของ       
นางสุพิน-นายชาติชาย  ศรีเพ็ญรัตน์  บ้านวังเพ่ิม หมู่ที่ 8 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า      
“ตนกับสามีเข้าอบรมร่วมกับกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ด ที่ อบจ.ขอนแก่น มาให้การสนับสนุน ทํามาได้สักระยะหนึ่ง       
ก็แยกตัวออกมาทําเองที่บ้าน โดยการประสานการส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ์ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดจาก ฟาร์มเห็ดสิริพร 
ขายก้อนเช้ือ และ ขายดอก ราคาอยู่ที่กิโลละ  100  บาท แม่ค้ามารับที่บ้านนําไปขายที่ตลาด  ขายก้อนเชื้อเห็ด 
ขายส่ง 1,000 ก้อนขึ้นไป ก้อนละ 8 บาท  มีโรงเรือนเพาะเห็ด  5 โรง ตนเองปลูกเห็ดเก็บดอกขายได้ในแต่ละ
วัน 1,300 – 1,500 บาท  ถ้าไม่ได้จริงๆ ขายได้  300-500 บาท/วัน มีรายได้เข้ามาตลอด ที่ทําเห็ดช่วงนี้เพราะ
ว่างจากการทํานํา จึงทําอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ไม่มีหนี้สินในครัวเรือน” ชาวบ้านมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการน้ีเป็นอย่างมาก ที่ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น สามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี 
       -อําเภอมัญจาคีรี  บ้านหนองแปน หมู่ 9  ตําบลหนองแปน, บ้านท่าสวรรค์  หมู่ที่ 7,11 ตําบล       
ท่าศาลา, บ้านชีวังแคน ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ชาวบ้านอําเภอมัญจาคีรี ได้รวมกลุ่ม
เกษตรกรปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่สาธารณะรอบหนองน้ําในหมู่บ้าน โดยจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ในหมู่บ้าน คนๆ ละ 20 ตารางวา ไม่ละบุว่าผักที่จะปลูก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุน
เมล็ดพันธ์พืช เช่น ผักชี  หอม คะน้า กะหล่ําปลี ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง บล็อกโคลี่  ข้าวโพดอ่อน ฯลฯ การปลูกพืชผัก
ให้ผลผลิตดีมาก สถานที่จําหน่ายจะมีพ่อค้ามารับซื้อที่สวนนําไปขายที่ตลาด และก็ขายในหมู่บ้าน รายได้ประมาณ
วันละ 300-400  บาท มีรายได้ตลอด ช่วงฤดูแล้งผักจะมีราคามาก ช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาเพราะนํ้ามาก ผักไม่ชอบนํ้า 
หลักฤดูเก็บเก่ียวข้าวชาวบ้านจะเร่ิมปลูกผักกัน ซึ่งผลผลิตจะเริ่มเก็บในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ละคนจะมีรายได้
เดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท เงินที่ขายได้จะนํามาฝากที่ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นเงินกลุ่มสมาชิกรายได้ที่ได้รับจะเก็บ
เป็นเงินออมของแต่ละคน ดังคํากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหญิง(นางทองพูล) บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สมาชิกปลูกผักในกลุ่มมีทั้งสิ้น  69 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แรกเริ่มก่อต้ัง จากสํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี  มาให้การสนับสนุน ต่อมาหน่วยงานมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มาให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ให้กลุ่มดําเนินการปลูก โดยใช้พื้นที่รอบหนอง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุเคราะห์รถปรับเกรดมาปรับพื้นที่รอบหนองให้กับ
กลุ่มเกษตรกร และขุดร่องน้ําเพื่อให้น้ําในหนองสาธารณะเข้าไปถึงสวนของกลุ่มเพื่อสะดวกในการรดน้ํา ผักที่
ปลูก คือ กะหล่ําปลี คะน้ํา ถ่ัวฝักยาว กวางตุ้ง ข้าวโพด บล็อกโคลี พริกฯลฯ ขายในหมู่บ้าน และจะมีพ่อค้ามา
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รับที่สวนไปขายตลาด ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ วันละ 300-400 บาท มีรายได้เข้ามาตลอด เงินที่ขายผักได้จะ
นํามาฝากที่ศูนย์เรียนรู้เป็นเงินกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเวลาจะใช้เงินก็จะถอนออกมา รายได้ที่ได้รับจะเก็บเป็นเงิน
ออมของแต่ละคน เป็นโครงการที่ดีที่หน่วยงานของรัฐมาให้การสนับสนุนเกษตร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุนงบประมาณแล้ว ยังแวะมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรของเราเป็นสิ่งที่ดีมาก”  การ
รวมกลุ่มสมาชิกในการทําการเกษตร ถ้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองราคาขายพืชผลทางการเกษตรจะได้
ราคาดี ไม่ถูก หรือว่าแพงเกินไป ทําให้กลุ่มอยู่ได้ขายได้ ดังคํากล่าวของ นายสําราญ  รุ่งวงษ์ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เริ่มก่อต้ังมาประมาณปี  พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ได้ 3-4 ปี ตั้งกลุ่มครั้งแรกประมาณ 
103 คน เกือบทั้งหมู่บ้าน ได้ทําหนังสือถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน เพื่อขอใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินที่สาธารณะรอบหนองแปน ท้ายหมู่บ้าน โดยการจัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่มสมาชิกได้ทําประโยชน์จากที่ดิน คน
ละ 4 x 11 เมตร  ทําการปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น คือ ผักคะน้ํา หอม  ถ่ัว  พริก  มะเขือ  ผักสลัด ฯลฯ  นําสินค้าไปขายริมทางทําเป็นเพิง คนสัญจรไป
มา แวะซ้ือ และมีพ่อค้า แม่ค้ามารับที่สวนนําไปขายท่ีตลาด ทําให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการขายผัก
ทุกวัน วันละ 100-200 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในการซ้ือผักมาทําเป็นอาหารในครัวเรือนได้ ต้อง
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ทําให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายรายได้ในครัวเรือน”  
       -อําเภอพล  บ้านโจดหนองแก  หมู่ที่ 1 และบ้านหนองสิม  หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านรวมกลุ่มสมาชิก 27  คน  รวมกันปลูกพืชผักสวนครัว จําหน่ายในหมู่บ้านและตลาดประจํา
ตําบล หรือแม่ค้าในหมู่บ้านมารับไปขายที่ตลาดเอง สถานที่ปลูกผักใช้พ้ืนที่หนองนํ้าสาธารณประโยชน์ ทําการขุด
ลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งคันคูให้เป็นที่ปลูกผัก และจัดสรรพ้ืนที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรทําการปลูกผักรอบๆ 
หนอง แบ่งให้กลุ่มเกษตรกรคนละ 10 เมตร โดยทําการจับสลากว่าจะได้จุดไหนของหนองนํ้า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช กับกลุ่มเกษตรกร คือ ผักคลื่นไฉ้  ผักคะน้า พริก หอม มะละกอ   
โหระพา กระเพา แมงลัก ผักสลัด ฯลฯ เดิมก่อนที่กลุ่มเกษตรกรมารวมตัวกันปลูกผัก พ้ืนที่รอบหนองนํ้าเป็นป่ารก
ร้าง ถนนเป็นดินทราย ที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปทําไร่ทํานาที่อยู่รอบหนองน้ํา รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ต่อมา
ผู้ใหญ่บ้านจึงขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาดําเนินปรับเกรดถนนจากหมู่บ้านไปถึง
หนองนํ้าสาธารณะ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ดังคํากล่าวของผู้ใหญ่บ้าน (นายไพรทูล  คงนํ้า)บ้านหนองสิม หมู่ที่ 
11 ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังขอนแก่น ได้เข้ามาปรับ
เกรดถนน ซ่ึงมีต้นไม้ขึ้นสองข้างถนน เพื่อให้สามารถเดินไปมาระหว่างหมู่บ้าน กับแหล่งเกษตรซึ่งมีหนองน้ํา
ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิกปลูกผักขาย เมล็ดพันธุ์ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มปลูกผัก ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชาวบ้านปลูกฝักช่วงฤดูแล้ง ผักที่ปลูก มี คะน้า พริก หอม โหระพา  กระเพา  แมงลัก  ผักสลัด สมาชิกในกลุ่ม
เก็บผักขายในหมู่บ้าน และจะมีพ่อค้า แม่ค้า มารับซ้ือที่สวน รายได้ในแต่ละวัน 200-300 บาท วันที่ได้น้อยไม่
ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท สมาชิกที่ปลูกผักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มาทําเหมือนเป็นการออกกําลังกายได้มาพบปะ 
พูดคุยกัน ช่วงเช้ามารดน้ํา ดูแลสวน ช่วงเย็นเดินทางกลับบ้าน ทําให้ไม่เหงาและอีกอย่างมีเงินเก็บจากการขาย
ผักได้ทุกวัน ทําให้มีกําลังใจในการทําสวน เกษตรกรมีความพึงพอใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก”  
       -อําเภอน้ําพอง  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่ 10  ตําบลกุดนํ้าใน  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น      
มีสมาชิกในกลุ่ม  14  คน เริ่มทําเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2548  จากเดิมทําในครัวเรือนของตนเองยังไม่
รวมกลุ่มกัน มีการปลูกพืชผักกินเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ในครัวเรือน เหลือก็แบ่งเพ่ือนบ้านและขาย ทําให้บาง
ครัวเรือนเบ่ือเลิกทํา  คนที่ทําต่อก็ต่างคนต่างทําขายของตนเอง มันเลยทําให้ไม่ย่ังยืนไม่มีอํานาจต่อรอง ต่อมาจึงได้
รวมกลุ่มสมาชิกขึ้นมาใหม่มีการพัฒนา มีการติดต่อประสานของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มา
ดําเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงกบ ปลาดุก ไก่พันธ์ุไข่ ฯลฯ เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีพ้ืนที่
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จํากัด จึงใช้พ้ืนที่ในบริเวณบ้านของตนเอง จัดสรรในการทําการเกษตร ให้ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถทําได้ ผลิตผลท่ีทํา
สามารถขายได้ในหมู่บ้าน มีพ่อค้ามาซื้อไปขายต่อ เช่น ปลาดุก กบ ทําให้มีรายได้ ดังคํากล่าวของตัวแทนกลุ่ม นาย
ธนพล  รักบุญ  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 10  ได้ก่อต้ังมา ต้ังแต่ปี 2548-ปัจจุบัน 
ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด เพราะสมาชิกลาออกทีละคนสองคน จึงทําให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง ตนเองพยายามท่ีจะทําให้
กลุ่มไปรอด โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาช่วยเหลือด้านงบประมาณ เช่นพันธ์ุกบ พันธ์ุ
ปลาดุก ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พันธ์ุไก่ไข่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนตําบล และ เอกชนได้เข้ามาสนับสนุน คือ บริษัท ฟินิกซ์พับแอนด์เพเพอร์ จํากัด ได้ให้การสนับสนุนใน
ด้านวัสดุ ก้อนอิฐตัวหนอนมาทําบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ กระดาษ โรงไฟฟ้านํ้าพอง และแหล่งก๊าชธรรมชาติสินภูฮอม 
ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มได้แยกย้ายไปทําเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ของตนเองไม่เก่ียวกับกลุ่ม แต่ที่ยังสมาชิกที่ยังคง
ยึดอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน มีการพัฒนาและขายผลผลิตที่ทํายังพอมีรายได้ให้กับครอบครัว ดังคํากล่าว
ของประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(นายธนพล รักบุญ) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ  
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ มีจํานวน  14  คน ตนเองได้รับ
เลือกเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯ จะเป็นผู้ประสานงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้มาสนับสนุนกลุ่ม
รวมทั้งไปอบรมศึกษาดูงานในและนอกสถานท่ี เพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการทํางานของกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานหนึ่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณ อบรมศึกษาดูงาน และยัง
สนับสนุนพันธุ์กบ พันธุ์ปลาดุก นํามาเพาะเลี้ยง มีการพัฒนาและเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่ลงมือทําเอง มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้โครงการม่ันคงยั่งยืนต่อไป ซ่ึงปัจจุบันกลุ่มได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเอาพื้นที่รอบๆ บริเวณบ้านเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ เลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ  มีหน่วยงานราชการ เอกชน 
มาดูงานเกือบทุกสัปดาห์ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แวะเวียนมาศึกษาดูงาน จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกของเราสามารถก้าวเดินต่อไปได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ    
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราเดินตามรอยเท้าของท่าน 
ทําพออยู่พอกิน พอประมาณ เหลือก็แบ่งปัน และนําไปขาย สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้”  

 4.5 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รบัจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัด
ขอนแก่น  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 ซึ่งความเหมาะสมในการเลือก
พ้ืนที่ในการก่อสร้าง  มีความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ
ต่างๆ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่  พบว่า 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเริ่มดําเนินการจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีการ
ประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ก่อนการดําเนินการได้สํารวจ
ความต้องการของประชาชนก่อนว่ามีความต้องการอาชีพเสริมอะไรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน มีการลงมติเลือก
โครงการลงอยู่ที่ความต้องการของประชาชน ว่ามีความต้องการอาชีพเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก มีการอบรมให้
ความรู้กับเกษตรกร และสนับสนุนพืชพันธ์ุ ตลอดจนเมล็ดพันธ์ุพืชให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องรวมตัวกันให้
เป็นกลุ่ม  กลุ่มปลูกพืชผัก กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเพาะเห็ด  จะขึ้นอยู่กับพ้ืนที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ พ้ืนที่นํ้าจะต้องมี
แหล่งนํ้า ที่พอเพียงต่อการเพาะปลูก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะ
ดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก  ประชาชนต้องการมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยใช้เวลาว่างหลังเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง จะส่งผลให้กับกลุ่มได้ต่อรองราคากับพ่อค้า แม่ค้าที่มาซื้อพืชผลทางการเกษตร 



การติดตามและประเมินผลโครงการ 1  อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 35 
	 		
 

จากขั้นตอนการดําเนินการสํารวจความต้องการของประชาชน  การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
      2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในการจัดต้ังงบประมาณ
ต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน ความเดือดร้อนความยากจน จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีรายได้ หน้ีสินลดลง ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะเทียบกับงบประมาณที่ลงทุนไป อบรมส่งเสริมอาชีพให้
ความรู้กับเกษตรกร และนําไปต่อยอดการทําเศรษฐกิจพอเพียง คน 50 คน เข้ารับการอบรมโครงการ แต่มีสัก 4-5 
คน ได้นําเอาความรู้จากการอบรมโครงการฯ มาลงมือทําในครอบครัว คิดว่าประสบผลสําเร็จแล้ว ซึ่งต้นทุนของ
โครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ทําให้เกษตรกรมีอาชีพเพ่ิมขึ้น รายได้อาจยังไม่เพ่ิม รายจ่ายใน
ครัวเรือนก็ลดลง กินพืชผัก เห็ด ที่ปลูก กินปลาที่เลี้ยง การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงิน
จะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่
ในมุมของการมีอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวมาปลูกพืช เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา สักวันอาจจะ
เปลี่ยนเป็นอาชีพหลักได้  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว ดังคํากล่าวของ นางหนูเวียง ขันภักดี บ้านวังเพ่ิม 
หมู่ที่ 8  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ได้เข้ารวมกลุ่มสมาชิกเพาะเห็ด ซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มาอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติต้ังแต่ขั้นตอนการผสมวัสดุการทําก้อนเห็ด และ
การเพาะเชื้อเห็ด จึงรู้กระบวนการขั้นตอนต่างๆ  ช่วงแรกๆ ก็ทําการผลิตก้อนเชื้อเห็ดร่วมกันกับกลุ่มสมาชิก
ด้วยกันใช้บริเวณบ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเนื่องจากว่าตอนที่เข้ารับการอบรม จะ
ลงมือปฏิบัติเอง จึงได้นําเอาความรู้นั้น มาทําเองที่บ้านควบคู่กับการทํางานไปพร้อมกับกลุ่ม การสั่งวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิตจะประสานฟาร์มเห็ดสิริพร  การผลิตก้อนเชื้อเห็ดจะทํา 2 คน ผัวเมีย เม่ือมาทําที่บ้านของตนเอง   
มีเวลามากนอนดึก ต่ืนเช้า ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขาย และขายดอกเห็ดด้วย ขายดีมากตลาดมีความต้องการ เห็ดมี
เท่าไรก็ไม่พอขาย ปัจจุบันมีโรงเรือนเห็ดบริเวณบ้าน  4  โรง  เห็ดนางฟ้า 2 โรง เห็ดขอนขาว 1 โรง และเห็ด
ขอนดํา (เห็ดกระด้าง) 1 โรง ปัจจุบันมาผลิตก้อนเช้ือเห็ด เก็บเห็ดขายเป็นอาชีพแล้ว ขายเห็ดได้วันละ 1,000 
บาท เดือนละไม่ตํ่ากว่า 30,000 บาท  ขายส่งให้แม่ค้า กิโลละ 90-100 บาท ตัด 2 เวลา เช้า-เย็น  มันทํารายได้
ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มาอบรมให้ความรู้ให้กับ
ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้ เพิ่มขึ้น” 
        3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการตามโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการ
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ทําการลงมติร่วมกันในการเลือก
โครงการที่จะดําเนินการ การดําเนินการทําเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อกลุ่มที่ทําการปลูกพืช เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา     
รวมทั่งการเพาะเห็ด กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการนําเอาความรู้จากการอบรมควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง ทําให้
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เข้ามาบริหารงานในกลุ่ม มีเงินออมจากการขายพืชผลทางการเกษตรสามารถมีเงินเก็บไว้ใช้ใน
ครัวเรือน เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่ม ดังคํากล่าวของนายชาติชาย-นางสุพิน ศรีเพ็ญ บ้านวังเพ่ิม  ตําบลวังเพ่ิม 
อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ได้เข้ารับการอบรมโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      
โดยกลุ่มอําเภอสีชมพู ลงมติกันเอาโครงการการเพาะเห็ด ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้จัดหาวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการเพาะเห็ด โดยเริ่มต้นต้ังแต่การผสม ผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
ด้วยความที่มีความสนใจที่จะทํา จึงลงมือปฏิบัติร่วมกับกลุ่มทุกขั้นตอน ทําให้ตนเองเข้าใจวิธีการขั้นตอนการทํา
ทุกอย่าง หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ตนเองเริ่มมาลงมือปฏิบัติทําเองที่บ้าน และทําร่วมกับกลุ่มไปพร้อมกันด้วย 
ซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ สั่งซ้ือกับฟาร์มเห็ดสิริพร มีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียว ม่ันใจเริ่มทําโรงเรือนเพาะเห็ด รวมทั้งสิ้น  



การติดตามและประเมินผลโครงการ 1  อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 36 
	 		
 

5 โรง  ผลิตก้อนเห็ดขาย และขายดอกเห็ดด้วย  ช่วงแรกๆ รายได้เก็บดอกเห็ดประมาณวันละ 1,300-1,500 
บาท  ถ้าช่วงเห็ดพัก จะได้ประมาณวันละ 300-500 บาท  โครงการนี้มีประโยชน์มาก มีรายได้จากการ
เพาะเลี้ยงเห็ด สามารถส่งลูกไปทํางานต่างประเทศโดยไม่ได้กู้ยืมเงินใคร เงินที่ได้คือเงินจากการขายเห็ดทั้งหมด
และก็ไม่ มีหนี้สิน ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนํามาต่อยอดให้เรามีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างเต็มที่ 
นอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทํานา” 
      4. ผลกระทบจากโครงการ พบว่า จากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านได้ดําเนินการปรับพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบๆ แหล่งนํ้า เพ่ือสะดวกในการปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า เป็นพ้ืน           
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มได้ทําการจัดสรรพ้ืนที่ทํากิน ใช้นํ้าในแหล่งนํ้า
นํามารดพืชผัก โดยใช้เคร่ืองป่ันไฟฟ้าป่ันนํ้าขึ้นไว้บนหอถังสูง และทําการปล่อยนํ้าให้กลุ่มเกษตรกรรดผัก ซึ่งแต่ละ
คนจะมีแท่งปูนไว้รองรับนํ้า หรือ ถังพักนํ้าไว้รดผักของตนเอง สวนผักของใครท่ีอยู่ต้นนํ้าก็ไม่มีปัญหานํ้าไหลแรง
สามารถรดนํ้าผักได้ตลอด  จะมีปัญหาสําหรับสวนผักที่อยู่ท้ายสุด นํ้าไหลไม่ถึง หรือไหลช้ามาก นํ้าไม่พอรดผัก ต้อง
รอให้สวนผักที่อยู่ต้นนํ้ารดผักให้เสร็จก่อน และปิดวาวล์นํ้า เพ่ือให้สวนท่ีอยู่ท้ายสุดมีนํ้าเพียงพอที่จะรดผักได้อย่าง
ทั่วถึง   ดังคํากล่าวของ นายไพรทูล  คงนํ้า ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “จากโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผัก
สวนครัว กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจมากทําให้ชาวบ้านมีรายได้เป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ดีมาก 
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ชาวบ้านได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ในด้านผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกร       
ไม่มี แต่จะมีปัญหาท่ีน้ํามีไม่เพียงพอ เพราะจุดปั่นไฟที่ปั่นน้ําขึ้นมารดผักมีแค่จุดเดียว ทําให้สวนผักที่อยู่อีกฝั่ง 
แรงดันน้ําไปไม่ถึง เกษตรกรต้องเดินลงไปตักน้ําที่อยู่ลึกลงไป หาบหรือหิ้วขึ้นมารดผักบนคันคูหนองน้ํา ในจุดนี้
กลุ่มเกษตรกร จึงต้องการจุดปั่นไฟและหอถังสูงเพื่อปั่นน้ํา ส่งให้กับเกษตรกรฝั่งนี้ได้”    
 4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการน้ีต้ังแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน โครงการ      
มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  และยังมี
การเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ในขั้นตอนอ่ืนๆ ตลอดทั้งมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์กับโครงการ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงาน
โครงการ  มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อม
รับทราบการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ชาวบ้านรวมท้ังผู้นําชุมชนใน
หมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ หาตลาดมารองรับให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ได้เห็นกระบวนการในการทํางาน ดังคํากล่าวของกลุ่มเกษตรกรคนหนึ่งกล่าวว่า “ชาวบ้านในหมู่บ้านรวมทั้งผู้นํา
ชุมชน ได้ร่วมมือกันจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว ขายในหมู่บ้าน และมีพ่อค้า แม่ค้ามารับที่สวน
ไปขายที่ตลอด ราคาขายเป็นราคาที่สมาชิกในกลุ่มกําหนดขึ้น มีความสามัคคี มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดย
การต้ังในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน 
เพื่อให้การทํางานของกลุ่มประสบผลสําเร็จ มีความเข้มแข็งและม่ันคง มีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านมีการขยาย
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผัก การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างกลุ่ม
ปลูกพืชผักหมู่บ้านใกล้เคียง”  
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บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผล 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
พ.ศ. 2562  ระยะเวลาดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มกราคม – สิงหาคม  พ.ศ.2562  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ดําเนินการจริงและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย
แล้ว สรุปผลการติดตาม ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
    2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ 
    1. เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ 
    2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า ของโครงการ 
             3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
             4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

 5.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลโครง 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ  โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับ ผู้นําชุมชน ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่เจาะจง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
           ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

     สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล   
                    ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  147  คน  เพศหญิงมากที่สุด จํานวน 105 คน  เพศชาย จํานวน 
42 คน  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน  53  คน  รองลงมาอายุ 61 ปีขึ้นไป  จํานวน  49  คน  และอายุระหว่าง  
41-50 ปี  จํานวน  32  คน  สถานภาพเป็นเกษตรกรทั่วไป  จํานวน  130  คน ผู้นําชุมชน (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จํานวน 10 คน  การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 104 คน  รองลงมาระดับมัธยมฯ ปลาย  
จํานวน 24 คน  และระดับมัธยมฯ ต้น จํานวน  10  คน  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน 124 คน รองลงมารับจ้าง
ทั่วไป จํานวน  14  คน   
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            2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน หรือความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร ที่
หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาให้การสนับสนุนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทํา
การเกษตร ทําให้กลุ่มเกษตรกรที่ทําการปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยใช้เวลา
ว่างหลังฤดูเก็บเก่ียวข้าว ปลูกพืชผัก หรือทําการเกษตรระยะสั้น เป็นอาชีพเสริม แต่ก็ทํารายได้มากกว่าอาชีพหลัก 
บางกลุ่มรายได้ดี ก็ยึดเป็นอาชีพหลัก เช่น การเพาะเห็ด บ้านวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู, การปลูกผักสวนครัว บ้าน       
ท่าสวรรค์ อําเภอมัญจาคีรี, การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อําเภอน้ําพองฯลฯ ยังดําเนินการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกร ทําให้ประชาชนมีรายได้ มีเงินออมเพ่ิมขึ้น เป็นขั้นเริ่มต้นของการทําเกษตรที่เริ่มต้นจากในครอบครัว และ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิก สร้างความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม และขยายกลุ่มเครือข่ายปลูก
พืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ได้มากขึ้นในอนาคตให้มีความมั่นคงและย่ังยืนต่อไป 
            สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและการลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่     
มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.20   

           ความคุ้มค่าและประโยชนท์ี่ได้รบัจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2562  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ ในการดําเนินการจัดหาอาชีพให้กับเกษตรกรใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหมู่บ้าน /อําเภอ จําเป็นต้องให้มีความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ 
ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่ พบว่า การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ กลุ่มเกษตรกรเลือกพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์มีแหล่งนํ้าพอเพียงในการทําการเกษตร บางกลุ่มเลือกบริเวณข้างบ้านของตนเอง ก่อนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เริ่มดําเนินการจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยมีการประชุม
ชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ โดยการรวมกลุ่มกัน จะเป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
มากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ในการให้การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม
เกษตรกร แหล่งนํ้า พ้ืนที่สาธารณะที่จะใช้ในการดําเนินการหมู่บ้านไหนก่อน องค์การบิหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จัดอบรมให้ความรู้โดยจัดหาวิทยากรที่ชํานาญมาถ่ายทอดด้านการเกษตรให้กับกลุ่ม
เกษตรกร  จากขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
                 ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า การเลือกสถานที่ในการเพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  รกร้าง       
ว่างเปล่า ชาวบ้านตลอดจนผู้นําจะเป็นผู้หาสถานท่ีที่เหมาะสม ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ความ
เหมาะสมสภาพพ้ืนที่ ชาวบ้านในพ้ืนที่จะรู้ว่าตําแหน่งไหนเหมาะสมไม่สม เป็นความต้องการของชาวบ้านโดยตรง 
การแก้ไขปัญหาความยากจนจะดําเนินการแก้ไขเร่งด่วน   
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     2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ดําเนินการตามโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น  การจัดต้ัง
งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร  ต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชนและจําเป็นต้องแก้ไข
เร่งด่วน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียวข้าว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชระยะสั้น
ที่ให้รายได้ดี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกร เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน งบประมาณมาก น้อย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ดําเนินการ การลงทุน
ปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ฯลฯ  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุน
ของโครงการอยู่ที่การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หน้ีสินไม่เพ่ิม ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง  ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน    
แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่า
ทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงิน
ไม่มาก แต่ในมุมของคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้าน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวัง
ผลกําไร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการในระยะยาว  
     ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เน่ืองจากโครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตจังหวัดขอนแก่น เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร ให้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุน ทําให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนดีขึ้น มีตลาด
ประจําตําบลเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย มีรายได้ทุกวัน ทําให้การส่งเสริมให้ความรู้เกษตรได้มีอาชีพติดตัวไปตลอด 
มีความคุ้มค่าในระยะยาว ที่ใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ตลอดไป 
                3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละอําเภอ เป็นความต้องการของคนในหมู่บ้าน 
และชุมชน ที่กลุ่มได้มีมติร่วมกันในการดําเนินการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ 
เพาะเห็ด  ทุกอย่างล้วนมีประโยชน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหา
อาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรใช้เวลา
หลังฤดูเก็บเก่ียว มาทําอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและยังได้รวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรทําอาชีพเดียวกัน มีการบริหาร
จัดการในกลุ่มให้เป็นระบบ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือประชาชน หรือกลุ่มเกษตรมีรายได้จากการทํา
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด ซึ่งเกษตรกรแต่ละกลุ่ม มีรายได้ทุกวันจากการขายผลิตผลทาง
การเกษตร เช่น กะหล่ําปลี  คะนํ้า ถั่ว ผักกวางตุ้ง  บล็อกโคลี ข้าวโพด จะมีพ่อค้า แม่ค้าในหมู่บ้านมารับที่สวน
นําไปขายที่ตลาด มีรายได้จากการขายผักได้ประมาณวันละ 300-400 บาท อีกกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด 
ได้เข้ารับการอบรมและได้นําความรู้ที่ได้รับนํามาปฏิบัติ  ทําโรงเรือนเอง ผลิตก้อนเช้ือเห็ด ขายก้อนเห็ดและดอกเห็ด 
ทําให้มีรายได้จากทุกวัน ดังคํากล่าวของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด บ้านดอนดู่ ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น คนหน่ึง กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้การ
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว  ตนเองคนหนึ่งที่ได้เข้ารับการอบรม วิทยากรได้สอนวิธีการผลิต ต้ังแต่การผสมวัสดุ
ทุกอย่างในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ด้วยความอยากมีความรู้ตนจึงลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จะซักถามทีม
วิทยากรตลอด  ประโยชน์ที่ได้จากการท่ีเราลงมือปฏิบัติเอง ทําให้เราเรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอน และได้นํา
ความรู้นั้น นํามาลงมือปฏิบัติเองที่บ้าน ช่วงแรกจะปลูกทําไว้กินในครอบครัว เหลือก็นําไปขาย กิโลกรัมละ 100  
บาท มีรายได้เข้ามาทุกวัน วันละ 300-500 บาท ปัจจุบันครอบครัวมีรายได้เสริมจากการขายเห็ด ได้เป็นอย่างดี 
ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านมีอาชีพ ซ่ึงมีประโยชน์
กับชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งม่ันคงต่อไป ” 
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              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากสําหรับโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ดําเนินการไม่
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ น้ อ ย ม า ก  เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร  
              การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรมีความสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดนําไปดําเนินการเองในครัวเรือนได้ จากทําเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ มีการขยายและพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักได้ การทําอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทําใน
ครัวเรือน ปลูกพืชผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ถ้าทํามากเหลือกินนําไปขาย เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว มีความ
ขยัน ทําไปเรื่อยๆ จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพ่ิม มีการขยายเครือข่าย สร้างเครือข่ายให้แข็งแรง ไปศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่เขาประสบผลสําเร็จเพ่ือนํามาพัฒนาในกลุ่มของตนเอง ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืน
ตลอดไป   
            2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผล
การดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก     
เพราะเป็นโครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรม ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับ  ซึ่งก่อนหรือหลังการดําเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี  ตลอดทั้งประชาชนได้รับรู้มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกขั้นตอน เป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการเป็นอย่างมาก 
    สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามีส่วนร่วม
ในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบร่วมติดตามประเมินผล
และรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่ที่ดําเนินงาน ประชาชนเป็น
จุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.40 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 
 จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนในในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มีความต้องการให้ส่วนราชการภาครัฐ 
เอกชนเข้ามาดูแลและสนับสนุน  ดังน้ี 
 

1. ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
2. ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้เพ่ิมเติม ต้องการมีตลาดที่มั่นคง(ต.ท่าศาลา อ.มัญจาฯ)  
3. ต้องการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก(พ้ืนที่สาธารณะ)ให้มากกว่าเดิม (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี) 
4. ต้องการให้หอสูงและท่อสง่นํ้าให้กับเกษตรกร ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ(ต.หนองแปน อ.มัญจาฯ) 

  5. ต้องการพันธ์ุพืชผักที่หลากหลายตามที่ตลาดต้องการ 
  6. ต้องการให้มีศูนย์การเรยีนรู้และมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือพัฒนาสินค้าการเกษตร 
7. ต้องการแหล่งนํ้าเพ่ิมเพราะขาดแคลนแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแล้ง  
8. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกลุ่มเรื่อยๆ เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแขง็  
9. ต้องการให้มีตลาดขายสินค้าพืชผักการเกษตร ริมหนองน้ํา(หนองแปน)เพ่ือขายพืชผลทางการเกษตร 

 10. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ต้องการให้มาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซล  
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5.4  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิธีการตลาดโดยการขยายเครือข่าย
ให้มีตลาดกลางในการขายสินค้าให้มากย่ิงขึ้น 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
ประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น และควรจัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละอาชีพ   

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ 
ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเครื่องหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจรงิ 
             แบบสอบถามมี  3  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (หมู่บ้าน................................ตําบล.........................อําเภอ.....................
จังหวดัขอนแกน่) 

 

 1.   เพศ        ชาย             หญิง 

2.   อายุ         ต่ํากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี 

                             41 – 50 ป ี                51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 

 
3. สถานภาพ            เกษตรกรทั่วไป           ผู้นําชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)   นักเรยีนนักศึกษา   

                            นักการเมอืงท้องถิน่      พนักงานบรษิัท/เอกชน  อื่นๆ ระบุ......................  

 

4. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย      

                          ปวช./ปวส.      ปริญญาตร ี    สูงกว่าปรญิญาตร ี  อื่นๆ ระบุ)....................... 

5.  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม   รับจ้างทั่วไป         ธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย  

 รับราชการ      พนักงานบริษทั/เอกชน     อื่น ๆ ระบุ……………. 

6. พื้นที่ดําเนินการ ที่ดินตนเอง(ทําเอง)  ที่มรดก  เช่า(ทําเอง)  ที่สาธารณะ(รวมกลุ่ม  เช่า(รวมกลุ่ม)    
 

7. ท่านทราบหรือไม่ กอ่น ดําเนินการ  สภาพเดิม มีลักษณะอย่างไร 

          ไม่ทราบ            ทราบ เป็น(เช่น ทีว่่างเปล่า,ป่ารกร้าง, นา,สวน)................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................................  
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 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับที่ 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อ
ย 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง
ระดับอําเภอ ให้มีความหลากหลายทางอาชีพ     

     

2 มีการประชาสัมพันธ์ แนะนํากิจกรรม ผลการดาํเนินงานของหมู่บ้าน เช่น
การแจกเอกสารแผ่นพับ การจดักิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ในงานใน
หมู่บ้าน    ตําบล อําเภอ    

     

3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง สามารถสร้างรายได้ใหก้ับตนเองและครอบครัวได้   

     

4 การส่งเสริมศักยภาพการการทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทําให้เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ตําบล มีการพัฒนารายไดเ้พิ่มขึ้น 

     

5 การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าชุมชนเป็นสินค้า OTOP ให้เป็นที่รูจ้ัก        
ทําใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น    

     

6 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้ ให้เป็นศูนยก์ลางทางด้าน
ผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนให้เกดิผู้ประกอบการเพิม่มากขึ้น   

     

7 
การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมดา้นการตลาด เปน็การขยายเครอืข่ายการ
จําหน่ายสินค้าการเกษตรให้กว้างขึ้น  

     

8 
การเพิ่มศักยภาพกลุ่ม ชุมชนใหม้ีความพร้อม ทัง้ในด้านการบรหิารจัดการ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวม ดีขึ้น   

     

9 
การสร้างอาชีพและรายได้ใหก้บัชุมชน สร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกิจ
ชุมชนในระดับรากหญ้า ให้เจรญิเติบโตขึ้น 

     

10 
ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าส่งออกขายใน     
ท้องตลาดได้    
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ส่วนที่ 3     การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบรหิารโครงการ       

                                        

 
 
 
ลําดับที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      

3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 
มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

6 โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไดร้ับ      

7 
โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….............................................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 
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